
Hızlı, güleryüzlü ve güvenilir iletişim için buradayız.

Çünkü,
  

  alanında yetkin personelimizle başvurularınızı almak için sizi bekliyoruz.
  İşlemlerinizin yapılmasını beklerken size evinizin rahatlığını sunuyoruz.

  Başvurunuzun takibini yapıyor, sizlerle yeniden görüşmek için sabırsızlanıyoruz.
  İzmir için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmak bize mutluluk veriyor.

Çünkü,

biz kocaman bir aileyiz.

Çünkü,

İZMİR BİZİM EVİMİZ.

  

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HALKLA İLİŞKİLER ve MUHTARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bu küçük rehberi sizler için hazırladık.
İstedik ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü hizmetlere ulaşmanın en kolay yolu 
hep elinizin altında olsun.
Bu kitapçıkta yanıtını bulamadığınız tüm sorular için bize danışabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü olarak 5 farklı 
birimle hizmetlerimizi sürdürüyoruz.
Bize ister telefonla, ister internet aracılığıyla, ister muhtarınızla görüşerek ya da isterseniz 
şahsen İzmir Büyükşehir Belediyesi binasına gelerek ulaşabilirsiniz.

Hemşehri İletişim Merkezi

“Bize kısaca HİM diyebilirsiniz.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı dinamik ve güleryüzlü bir ekibiz.

E-posta, web adresi, kiosk (metro istasyonlarında bulunan elektronik iletişim sistemi), 
faks ve mektup aracılığı ile bize ulaştırdığınız başvuruları kayıt altına alıyor, 
birimlerden ilgili yanıt geldiğinde en kısa sürede sizlere geri dönüş yapıyoruz.

Doğrudan ve kolay iletişimin adresi, HİM’e ulaşmak çok kolay.

him@izmir.bel.tr
www.him.izmir.bel.tr
www.izmir.bel.tr
www.twitter.com/izmirhim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak / İzmir

Faks: 293 39 95

Çağrı Merkezi

7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz Çağrı Merkezi’nde, uzman operatörlerimiz aracılığı ile başvurularınızı 
kayıt altına alıyor, ilgili birime yönlendiriyor ve işlem sonucunda sizleri haberdar ediyoruz.

Çağrı Merkezi’ne ulaşmak için aramanız gereken numara:
444 40 35

* Çağrı Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
İZSU’ya ilişkin başvuruları ALO 185 numaralı hattan kabul etmektedir.

Muhtarlar Masası

Yerel yönetimin ilk kademesi olan muhtarlarımızın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile doğrudan ve 
kolay iletişim kurmalarını Muhtarlar Masası ile sağlıyoruz. 
Dilek, öneri ve şikâyetlerinizi muhtarlarınız aracılığı ile de bize ulaştırabilirsiniz. 
Hizmet odaklı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Muhtarlar Masası ile muhtarlarımızı 
faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmenin yanı sıra, onların teknik donanım ve 
sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyoruz.

Muhtarlarımız için iletişim numaralarımız:
Tel: 293 15 90 – 293 15 31 – 293 12 76
Faks: 293 19 26

Santral

Hafta içi 08.00 – 17.00 saatleri arasında gelen tüm çağrılara cevap vererek ilgili birime 
yönlendiriyor, ayrıca birimler arası ve dış arama yetkisi olmayan birimlerin görüşme 
yapabilmelerini sağlıyoruz.

Santral numaramız: 293 12 00

Merkez -1 Telsiz

Emniyet ekipleri, belediye birimleri ve ilçe belediyelerinden telsiz ve telefon aracılığıyla iletilen 
ihbarların en kısa sürede ilgili birime aktarılmasını sağlıyor, acil müdahale gerektiren anlarda 
birimler arası koordinasyon kuruyoruz.

Tel: 293 13 14 – 293 11 00 - 293 11 98  /  Faks: 293 10 99

                           

İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Kurtarma ve Sağlık ekibi AKS, 7 gün 24 saat kesintisiz acil 
yardım hizmeti vermektedir.

Trafik kazası, yangın, patlama, su baskını, doğal afet, can kurtarma durumlarında cep telefonu, 
sabit telefon ya da ankesörlü telefonlardan ücretsiz telefon hattı 110’u arayabilirsiniz.

Suç teşkil eden bir durumla karşılaştığınızı düşünüyor ve kolluk kuvvetlerine ihtiyaç duyuyorsanız 
Emniyet Genel Müdürlüğü acil ihbar ve yardım hattı 155’i aramalısınız.

Acil durum görüşmelerinde yetkililere, sakin bir ses tonu ve anlaşılır ifadeler ile bulunduğunuz 
adresi, acil durumun türünü ve tehlikede olan kişi sayısını bildiriniz.

 

ULAŞIM VE ULAŞIM KARTLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanına hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması 
için kara-deniz-demir yolu entegrasyonunu hedef edinerek ulaşım hizmetlerini sürdürür.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu taşıt seçenekleri arasında temel olarak otobüs, 
metro, banliyö sistemi, yolcu gemisi, arabalı vapur, bisiklet ve faytonlar yer alır.
Gitmek istediğiniz yere en kolay nasıl ulaşabileceğinizi öğrenmek için güzergâh ve taşıt 
seçeneklerinizi gösteren Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi’nden yararlanabilirsiniz.
Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi: asps1.unibel.com.tr
 
İzmirim Kart
Toplu ulaşım araçlarından yararlanmak için İzmir’de “İzmirim Kart” adı verilen elektronik kart 
sistemi kullanılır. İzmirim Kart, tüm toplu taşıma araçlarında geçerlidir ve kentin hemen her 
köşesinde bulunan İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan temin edilebilir. 
İzmirim Kart’ı yalnızca bir defa satın almanız yeterlidir. Kartın geçerlilik süresi yoktur. İster yetkili 
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan, ister aktarma merkezlerindeki otomatlardan 
dilediğiniz zaman ve dilediğiniz kadar bakiye yüklemesi yapabilirsiniz. Bakiyeniz, kartınızı taşıt 
araçlarında bulunan elektronik sayaçlara gösterdikçe azalır. Bakiye tükendiğinde karta yeniden 
yükleme yapmanız gerekir.
Size en yakın İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’nı www.eshot.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

90 Dakika Uygulaması
İzmir’de toplu ulaşım araçlarını tercih eden yolcuların İzmirim Kart bakiyelerinden 90 dakika 
içinde yalnızca ilk binişlerinde bilet ücreti düşer.
İzmirim Kart’ınızı araçlardaki elektronik sayaca göstermenizi takip eden 90 dakika boyunca, 
tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilirsiniz.
90 dakika sonraki ilk yolculukta kart bakiyenizden yeniden bir binişlik ücret düşer.

3-5 Bilet
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktaları’nda bulunan “3-5 Bilet” isimli kartlarla da yolculuk 
yapabilirsiniz. 3-5 Bilet üç farklı seçenekle satışa sunulur; iki binişlik, üç binişlik ya da beş binişlik 
alternatifleri mevcuttur. İzmirim Kart’tan farklı olarak 3-5 Bilet ile 90 dakika uygulamasından 
yararlanılamaz. 3-5 Bilet’e yeniden yükleme yapılamaz. 3-5 Bilet’in geçerlilik süresi ilk kullanım 
tarihinden itibaren 35 gündür.

Otobüs
Otobüs ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına ESHOT Genel Müdürlüğü 
tarafından sürdürülür.

İzmir şehir merkezinde otobüs seferleri 24 saat kesintisiz olarak gerçekleştirilir.
Baykuş adı verilen gece otobüsleri gece 12’den sabah 6’ya kadar bir saat arayla şehir merkezi 
Konak ile Evka-3, Tınaztepe, Gaziemir, Balçova ve Çiğli arasında karşılıklı hareket eder.
Otobüs sefer saatleri, hat numaraları ve güzergâhlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için ESHOT’un resmi 
internet sitesini ziyaret edebilir ya da çağrı merkezini arayabilirsiniz.
www.eshot.gov.tr    
Çağrı Merkezi: 320 0 320

Metro
Metro ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İzmir Metro A.Ş. tarafından 
sürdürülür. İzmir metro ağı kapsamında 17 metro istasyonu bulunur. Bunlar sırasıyla Fahrettin 
Altay, Poligon, Göztepe, Hatay, İzmirspor, Üçyol, Konak, Çankaya, Basmane, Hilal, Halkapınar, 
Stadyum, Sanayi, Bölge, Bornova, Ege Üniversitesi ve Evka – 3 istasyonlarıdır. Hilal, yolcuların 
banliyö sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur. Halkapınar, hem banliyö sistemine 
geçiş istasyonu hem de otobüslerin aktarma merkezidir. Fahrettin Altay istasyonundan da 
otobüslerin aktarma merkezine ulaşılabilir. Metro sefer saati ve ücretlerine ilişkin ayrıntılı bilgi 
için Metro A.Ş. resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
www.izmirmetro.com.tr

Banliyö
İzmir’de banliyö ile toplu ulaşım hizmetleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD’nin %50 
ortaklığı ile kurulmuş olan İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi A.Ş, kısa adıyla İZBAN tarafından 
sürdürülür. İZBAN ağı kapsamında, Cumaovası ile Aliağa arasında yer alan 32 istasyon bulunur.
Hilal, yolcuların metro sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur.
Halkapınar ise hem metro sistemine geçiş istasyonu, hem de otobüslerin aktarma merkezidir.
İZBAN sefer ve ücretlerine ilişkin bilgi için İZBAN internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
www.izban.com.tr

Yolcu Gemisi ve Arabalı Vapur
Yolcu gemisi ve arabalı vapur ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına 
İZDENİZ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Yolcu gemisi seferleri Bostanlı, Karşıyaka, Bayraklı, Alsancak, Pasaport, Konak, Göztepe ve 
Üçkuyular olmak üzere 8 iskeleden yapılır.
Günübirlik tatil yaparak denizin tadını çıkarmak isteyenler için yaz sezonu boyunca Yassıcaada’ya 
da yolcu gemisi seferleri düzenlenir. 
Arabalı vapur seferleri ise Üçkuyular ve Bostanlı iskeleleri arasında şehir içi trafiğine girmeden 
keyifli, güvenli ve hızlı yolculuk imkânı sağlar.
Yolcu gemilerinin ve arabalı vapurların sefer saat ve tarifelerini iskelelerden temin edebileceğiniz 
broşürlerden ya da İZDENİZ resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.
www.izdeniz.com.tr

Bisiklet
İzmir’de motorlu araç kullanımını azaltmak, çevre kirliliğini ve trafik sorununu en aza indirmek ve 
sağlıklı yaşamı özendirmek amacı ile kent bisikleti kiralama sistemi BİSİM oluşturulmuştur.
Şehir merkezinde sahil şeridi boyunca rastlayacağınız bisiklet istasyonlarından dilediğiniz saatte 
bisiklet kiralayabilir, bisikletinizi istediğiniz güzergâhta kullanabilir ve herhangi bir istasyona 
bırakabilirsiniz.
BİSİM sistemi ile ister kredi kartı kullanarak, ister sisteme üye olarak bisiklet kiralayabilirsiniz.
Üyelik işlemleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
BİSİM üyesi olmak, kira ücretlerini öğrenmek, kira koşulları ve istasyonlar hakkında ayrıntılı 
bilgiye ulaşmak için BİSİM resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz.
www.bisim.com.tr  
Tel: 433 51 55

Fayton
İzmir’de ulaşım seçeneklerinin en keyiflisi kentin simgesi haline gelen faytonlardır.
Fayton hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Tarihi görünüşü örnek alınarak özgün modeline uygun yapılan Victoria Klasik tipi modern 
faytonlar, özel giyimli, sürüş, davranış, duruş ve yabancı dil eğitimi almış sürücüler tarafından 
idare edilir ve Haflinger cinsi atlar ile çekilir.
Siz de bu keyfi yaşamak için İzmir Limanı, Gündoğdu Meydanı ya da Konak Pier istasyonlarından 
faytona binebilir, dilerseniz sahil şeridinde, dilerseniz tarihi noktalara doğru nostaljik bir gezinti 
yapabilirsiniz.
Ayrıca, özel günlerinizde önceden randevu almak ve gerekli ödemeleri karşılamak kaydıyla 
fayton kiralayabilirsiniz.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Tur Otobüsleri
İzmir’i, şehir merkezinde panoramik bir tur atarak tanımak isteyen yerli ve yabancı turistler için 
tasarlanan üstü açık tur otobüsleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından işletilir.
Otobüslerde Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca anlatımların yapıldığı rehber 
kulaklıklar bulunur. Ayrıca 6 dilde hazırlanmış güzergâh haritalı İzmir broşürleri de tur 
otobüslerini kullanan yolculara hediye edilir.
Tur otobüsleri için alınan biletler 24 saat geçerlidir. Otobüslerden güzergâh üzerindeki herhangi 
bir durakta inebilir ve aynı biletle yeniden binebilirsiniz.
Panoramik şehir turları saat 09.30’da başlar. Her 30 dakikada bir hareket eden otobüslerin son 
sefer saati ise 16.00’dır.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Kayıp Eşya
Otobüs, metro, banliyö, yolcu gemisi ya da arabalı vapurda eşyanızı unutursanız kayıp eşya 
bürolarına danışabilirsiniz.
ESHOT – İZULAŞ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: 544 Sok. No: 2 Yağhaneler - Konak / İzmir 
Tel: 250 29 77
Kayıp eşyanızın durumunu www.eshot.gov.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Kayıp Eşya Formu’nu doldurarak da 
sorgulayabilirsiniz.
METRO Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Halkapınar İstasyonu / İzmir
Tel: 461 54 45 / Dahili: 9255
İZBAN Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Salhane İstasyonu / İzmir
Tel: 398 32 32
İZDENİZ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Bostanlı Vapur İskelesi Bostanlı / İzmir
Tel: 330 50 71

ULAŞIM KARTLARI

Toplu ulaşım kartları ile ilgili tüm işlemler ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları 
Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülür.
Kart talebi, yenileme, çalınma-arıza bildirimi, bakiye itirazı, dolum-kullanım bilgi talebi gibi 
ulaşım kartlarına ilişkin her konuda Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne danışabilirsiniz.
Adres: Milli Kütüphane Cad. No: 10/1C Konak – İzmir
Tel: 483 64 63

ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI

Engelli Bireyler
Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan kişiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen 
Engelli Kimlik Kartı ya da daha önce verilen Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Engelli 
Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanlarını görevli personele göstererek toplu ulaşım araçlarından 
ücretsiz faydalanır. 
Kartlarında “Ağır Engelli” olarak belirtilen ya da “Ulaşımda Refakatçi Hakkı Vardır” ibaresi bulu-
nan kişiler ise kendileri ile birlikte bir refakatçi ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlana-
bilir.
65 Yaş ve Üzeri 
İzmir’de 65 yaş ve üzeri herkes, nüfus cüzdanlarını yetkili görevlilere göstererek toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

Şehit Aileleri
Şehit Aileleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen Şehit Ailesi Kartı ya da 
ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından verilen bakiye 
gerektirmeyen İzmirim Kart ile toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabilir.

Gaziler
Gaziler ve gazi yakınları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kendilerine verilen 
Gazi Kartı ya da Gazi Ailesi Kartı ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

ÜCRETSİZ ULAŞIM KARTLARI

TÜİK Kartı: Sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için alanda 
görevlendirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) personeli, görev süresince, toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

PTT Kartı: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT bünyesinde dağıtıcı olarak görev yapan 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur personel toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Zabıta Kartı: İzmir sınırları içindeki belediyelerde çalışan zabıta memur personel toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

Basın Kartı: Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen Sarı Basın Kartı sahibi  
basın mensupları toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Polis Kartı: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapan 
emniyet hizmetleri sınıfı personeli toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Orman Muhafaza Kartı: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza 
memurları resmi üniformalı oldukları sürece toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanır.
 
İNDİRİMLİ ULAŞIM KARTLARI

Öğrenci Kartı: Öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından verilen Öğrenci Kartı ile toplu 
ulaşımdan indirimli faydalanır. Öğrenci kartı öğretim yılı başında okul idareleri tarafından 
gerçekleştirilen toplu başvurular aracılığı ile hazırlanır. Toplu başvurudan yararlanamayan 
öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü resmi internet adresi www.eshot.gov.tr üzerinden bireysel 
başvuruda da bulunabilir. İzmir dışında öğrenim gören öğrenciler indirimli seyahat edebilmek için 
üniversitelerinden aldıkları kimlik kartları ya da öğrenci belgesi ile ESHOT Genel Müdürlüğü 
resmi internet adresi üzerinden bireysel başvuruda bulunabilir.
 www.eshot.gov.tr

Öğretmen Kartı: Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma 
Bakanlığı’na bağlı örgün eğitim kurumlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 
kadrolu olarak çalışan eğitim ve öğretim sınıfı personeli Öğretmen Kartı ile toplu ulaşım 
araçlarından indirimli olarak yararlanır.

60 Yaş Kartı: İzmir sınırları içinde ikamet eden 60-65 yaş arası kişiler, günün her saatinde 
öğrenci tarifesi ödeyerek toplu ulaşımdan indirimli yararlanır. 

ÇEVRE

İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre ve insan sağlığını korumak ve iyileştirmek amacı ile çevre 
kirliliğine yol açan her türlü kirleticiye karşı gerekli önlemleri alır ve ilgili denetimleri sürdürür.

Evsel Atıklar
İzmir’de çöp konteynerlerinde biriken evsel atıkların özel atık toplama araçları ile toplanması, 
sokaklar söz konusu olduğunda ilçe belediyelerinin, ana arterler söz konusu olduğunda ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundadır.
İlave çöp konteyneri konulması, çöp konteynerlerinin yıkanması gibi talepler ya da çöplerin 
düzenli toplanmaması ya da toplanırken gürültü yapılması gibi şikâyetlere ilişkin başvurular 
sokak konteynerleri ile ilgili ise ilçe belediyelerine, cadde konteynerleri ile ilgili ise İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmelidir.

Tıbbi Atık
Hastaneler, veteriner klinikleri, poliklinikler, tıbbi tahlil laboratuvarları, muayenehaneler ve diş 
kliniklerinden çıkan tıbbi atıklar, konusunda yetkin eğitimli personel aracılığı ile özel araçlarla 
toplanır ve sterilizasyonu gerçekleştirilmek üzere çevreye zarar vermeden bertaraf tesislerine 
iletilir.

Sanayi Atıkları
Evsel nitelikli ya da düzenli depolama kriterlerine uygun ve analizi yapılmış sanayi atıkları, ilgili 
firmalar tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Düzenli Çöp Depolama Tesisi’ne getirildiği 
takdirde bertaraf edilir.

Moloz Atıkları
Çeşitli kurum ve kuruluşlar inşaat ya da yıkıntı atıklarını, ilçe belediyelerinden Ek-2 belgesi 
aldıktan sonra izinli taşıyıcılar aracılığı ile yasal moloz depolama alanlarına bırakabilir.
İzmir’deki moloz depolama alanlarını öğrenmek, inşaat ya da yıkıntı atıklarını uygun alanlara 
bırakabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak 
başvuruda bulunabilirsiniz.

İlaçlama ve Haşere ile Mücadele Çalışmaları
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca modern yöntemlerle sürekli olarak sivrisinek ile 
mücadele çalışmaları gerçekleştirir.
Hamamböceği, bit, pire, karasinek gibi haşere ve fare mücadelesi için ise hem iç hem de dış 
mekânlara özel ilaçlama çalışmaları yapılır. 
Sokak ve caddelere yerleştirilen çöp konteynerleri haşere üremesine karşı düzenli olarak ve 
talep üzerine ilaçlanır.

İhtiyaç duyduğunuz ilaçlama çalışması için Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü’nü 
arayabilirsiniz. 

Tel: 293 37 14 - 15

Hava Kirliliği
Karşıyaka, Bornova, Güzelyalı ve Alsancak’ta bulunan modern hava kirliliği ölçüm istasyonlarında 
yapılan ölçümlerle hava kirliliği değerleri 24 saat aralıksız olarak izlenir.
Hava kirliliği denetim ekibi, kalitesiz yakıt kullanan, satan ya da kalorifer, kazan, baca bakım ve 
temizliklerini yapmayan konut, işyeri ve sanayi tesislerini tespit eder. Kirliliğin önlenebilmesi için 
denetimleri yapar ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
Hava kirliliğine sebep olduğunu düşündüğünüz kişi ya da kuruluşları Hava Kirliliği Denetim 
Birimi’ne bildirebilirsiniz.

Tel: 293 13 84

Gürültü Kirliliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi yalnızca birinci sınıf gayri sıhhi işletmelere ilişkin gürültü kirliliği 
denetimlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. 
Gürültü kirliliğine yol açan diğer her türlü kurum, kuruluş ya da konutların denetimi ilçe 
belediyelerinin görevidir.
Bu nedenle eğer gürültü kaynağı birinci sınıf gayri sıhhi işletme ise HİM’e başvurabilir, değil ise 
başvurunuzu ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi uyuşmazlıkların çözümünde konu ile ilgili uzman ekip ve teknik 
destek sağlar.

Körfez Denetimi
İzmir Körfezi’ne atık bırakan, limanda yük alımı ve boşaltımı sırasında çevre kirliliği yaratan 
gemileri Körfez Denetim Ekibi kontrol eder. Deniz yüzeyindeki atıkları toplayarak körfezin temiz 
tutulmasını sağlar.
Denize atık madde bıraktığını tespit ettiğiniz kişi, kurum ya da kuruluşlara ilişkin bildirimlerinizi 
Körfez Denetim Şefliği’ne iletebilirsiniz.

Tel:  293 14 26 

SU VE KANALİZASYON İŞLEMLERİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İZSU; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları 
dahilinde yaşayanların içme suyu ve atık su hizmetlerini, çevre ve insan sağlığını esas alarak, 
etkin, verimli ve kesintisiz olarak yürütür.
Su ve atık su işlemlerine ilişkin ihtiyaç duyduğunuz her konuda danışmak için 185 numaralı 
telefon hattını arayabilir ya da Cumhuriyet Bulvarı No: 16 - Konak adresinde bulunan İZSU Genel 
Müdürlüğü’nü ziyaret edebilirsiniz.

YENİ ABONE
Yeni abonelik için gerekli belgeler:
•  Yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı) aslı ve fotokopisi
•  Numaralandırma krokisi ya da belgesi aslı ve fotokopisi
•  Tapu aslı ve fotokopisi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Kanal ruhsatnamesi
•  DASK (Doğal Afet Sigortası) belgesi (15.06.2004 tarihinden sonra yapı kullanma izin belgesi 
almış olanlar için)
Abone ücreti, ilgili yetkililer tarafından tespit çalışması yapıldıktan sonra, bağlanacak suyun 
şebekeye olan mesafesi, çapı gibi özellikler dikkate alınarak belirlenir.
Piyasadan temin edeceğiniz yeni su sayacı; İZSU standartlarına uygun, gliserin korumalı ve yaş 
tip su sayacı olmalıdır.

SAYAÇLAR
Sayaç Değiştirme
İZSU Genel Müdürlüğü ya da ilgili şube müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunmanız halinde, 
“sayaç değiştirme bülteni” düzenlenir ve arızalı olduğu tespit edilen sayaç değiştirilir.
Sayacın sarfiyat göstermediği dönemler için ise geriye dönük kıyas tahakkuku yapılarak ödeme 
miktarı belirlenir.

Su Faturasına İtiraz
Su faturasında belirtilen kullanım ve ödeme miktarlarının hatalı olduğunu düşünüyorsanız bağlı 
bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz.
İtiraz durumunda, sayacınızın kontrolü için İZSU tarafından düzenlenen dilekçe Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’ne gönderilir.
Faturaya itirazda bulunduysanız, işlem sonuçlanana kadar ödemeyi izinli duruma getirme 
talebinde bulunabilirsiniz.

Kontrol sonucunda sayacınız arızalı çıkarsa ve fatura bedelinizi itiraz öncesinde yatırmış iseniz 
ödemiş olduğunuz tutar, isteğinize bağlı olarak ya müteakip ödemenizde otomatik olarak 
düşürülür ya da tarafınıza ödenir.

Abonelik Dondurma (Geçici Kapama İşlemi)
Belirli bir süre için kullanılmayacak konut ya da iş yeri için geçici kapama işlemi yapılabilir. 
Geçici kapama uygulanacak tarihler verilen dilekçede belirtilmelidir.
Bu işlemin gerçekleşmesi için, abone numaranıza kayıtlı herhangi bir borç bulunmaması 
gerekmektedir. Bu durumda, abone servisi sayacı sökmeden geçici kapama işlemi yapabilir. 
Geçici sürenin bitimine kadar sarfiyat faturası düzenlenmez.

Abone İptal İşlemi
Aboneliğinizin iptalini istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurunuz.
Abone numarasına kayıtlı tüm borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız. 
Sayaç söküm işlemi yapıldıktan sonra abone teminatı tarafınıza iade edilerek işlem tamamlanır.

İsim değişikliği
Abone ismi değişikliği talep ediyorsanız, bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ve 
kimlik fotokopisi, DASK poliçesi, tapu ya da ikametgâh belgesi ile birlikte başvurunuz. 
Abone numaranıza kayıtlı tahakkuk ve tahsilat borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız.  
Başvurunuz sonucunda teminat ücreti alınarak sözleşme imzalanır ve işlem tamamlanır.
 
Su açma işlemi
Yazılı talepte bulunarak yerinden kaldırdığınız sayacınızı yeniden bağlamak ya da kesilen 
suyunuzu yeniden açtırmak istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne 
başvuruda bulunabilirsiniz. 
Sayacınız borcunuzdan ötürü yerinden kaldırıldıysa ya da borç nedeni ile suyunuz kesildiyse 
gerekli ödemeyi yaptığınız takdirde sayacınız yeniden takılarak, suyunuz açılır.

Çok Sayaçtan Tek Sayaca 
Apartmanınızda her daireye ait ayrı sayaçlarınızı söktürmek ve hidrofor sistemi ile ortak 
su kullanmak istiyorsanız, apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu çok sayaçtan tek sayaca 
geçiş sağlanır.

Tek Sayaçtan Çok Sayaca Geçiş
Tek sayaçla hidrofordan ortak su kullanıyorsanız ve sayaçlarınızın ayrılarak farklı abonelikler 
oluşturulmasını istiyorsanız apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu tek sayaçtan çok sayaca 
geçiş sağlanır.

İZSU Şebekesi Dışındaki Kaynaklardan Temin Edilen Suyun Kullanılması

İZSU şebekesi dışındaki kaynaklardan temin ettiğiniz suyu kullanıyorsanız, ilgili İZSU Şube 
Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak Atık Su Abonelik Sözleşmesi imzalamanız gerekir.
Abonelik ücreti, sözleşme imzalandıktan ve sayaç bağlandıktan sonra ilk sarfiyat faturasına 
eklenir.

Ayrıca İZSU Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak için Alo 185 numaralı hattı arayarak;
•  Su ve kanalizasyon şebeke arızalarını günün her saati bildirebilir,
•  Semtinizdeki planlı su kesintilerini öğrenebilir, 
•  Kaçak su kullanımlarını ihbar edebilir,
•  Dış mekânlardaki kanallardan kaynaklanan koku şikâyetlerinizi iletebilirsiniz.

Yaşadığınız bölge ile ilgili, 
•  Yağmur suyu ızgarası
•  Su tahliye hattı yenilemesi
•  Dere ıslahı yapımı
•  Dere üstü yaya köprüsü yapımı talebinde bulunabilirsiniz.
Dilek, öneri ve şikâyetleriniz ilgili birimlere aktarılacak, tarafınıza en kısa sürede geri dönüş 
yapılacaktır.

İZSU’nun sağladığı tüm hizmetlere ilişkin ayrıntılı bilgi için: 
www.izsu.gov.tr

İMAR İŞLERİ 

Parsel planlama, numaralandırma, yapı ruhsatı verme, yapı kullanım izni verme, ruhsatsız/kaçak 
yapılaşmayı önleme gibi her türlü imar uygulaması yetki ve sorumluluğu ilçe belediyelerine aittir.
Söz konusu konulara ilişkin başvurularınızı ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile İmar Denetim Dairesi 
Başkanlığı görev yetki ve sorumlulukları ise;

•  İmar yönetmeliği, yüksek yapılar yönetmeliği, otopark yönetmeliği uygulama esasları gibi 
gerekli yönetmelikleri hazırlamak, mevcut yönetmeliklere ilave ya da düzenlemeler yapmak,
•  İlçe belediyelerine esas olmak üzere otopark bölge sınırları bedellerini saptamak ve 
güncelleştirmek,
•  Yüksek Yapılar Yönetmeliği gereğince İnceleme Kurulu’nu toplayarak alınan kararları talep 
sahibine ve ilgili meslek odalarına bildirmek,
•  İmar denetimleri yapmak,
•  İmar mevzuatına ilişkin uygulamaları değerlendirmek ve uygulama birliğini sağlayıcı ve 
bağlayıcı koordinasyon kararları almak, uygulanmasını denetlemektir.

ALTYAPI KOORDİNASYON HİZMETLERİ

Altyapı koordinasyon hizmetlerinin başlıca amacı; şehrin temel altyapı çalışmaları için gerekli 
izinlerin sağlanması, çalışmaların denetiminin gerçekleştirilmesi ve koordinasyon içinde sonuca 
ulaştırılmasıdır.

Bunlar arasında öncelikli olarak:
•  İçme suyu ve kanal projeleri,
•  Elektrik, gaz, telefon, fiberoptik bağlantı hattı projeleri,
•  Banliyö ve metro enerji besleme projeleri,
•  Yollar ve kaplama hizmetleri yer alır.

Bu kapsamda, İzmir içinde altyapı çalışması yapmak isteyen kamu kurum-kuruluşları, 
özel-tüzel şahıslar AYKOME’ye müracaat ederek kazı izni almalıdır. 

İzinsiz veya ruhsata aykırı yapılan çalışmalarda iş durdurulur ve cezai işlem uygulanır.

Denetim ve tuhsat işlemleriniz için Altyapı Koordinasyon Merkezi’ni arayabilirsiniz.
Tel: 293 40 24 – 293 14 04

İLAN VE REKLAM DÜZENLEME İŞLERİ

İlan, reklam ve tanıtım araçlarının kullanımı İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam 
Yönetmeliği uyarınca düzenlenir. Söz konusu yönetmeliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi 
internet adresi www.izmir.bel.tr üzerinde bulunan dokümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

İlan ve reklam uygulamalarını bağlı bulunduğunuz ilçe sınırları içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız ilçe belediyesine, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’ne 
izin başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü iletişim bilgileri:
Tel: 293 42 44 
E-posta: kentestetigi@izmir.bel.tr

VETERİNERLİK HİZMETLERİ

Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların bakımı ve denetimi; mesai saatleri içinde öncelikli olarak 
bulundukları ilçe belediyelerinin, saat 18.00’den sonra ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
sorumluluğundadır. Sokak hayvanlarına ilişkin bakım, kısırlaştırma ya da gürültü konularında 
başvurularınızı bağlı bulunduğunuz ilçe belediyesine iletebilirsiniz.

Ancak engelli, ağır hasta ve kendine bakamayacak durumda olan ya da toplumla uzlaşamayan 
saldırgan sokak köpekleri ile sahipleri tarafından bakılamayan evcil köpekler İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Işıkkent Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne kalıcı olarak kabul 
edilir.

Saldırgan sokak köpeklerinin bakımevine kabulü, ancak bir kişinin yaralanmasına sebep olduğu 
ve o kişi yaralanmaya ilişkin doktor raporu beyan ettiği takdirde gerçekleşir.

Yaralı sokak hayvanları tedavi, kısırlaştırma ve aşı işlemleri yapıldıktan sonra (köpekler kulak 
küpeleri takılarak, kediler ise kulaklarına işaret bırakılarak) alındıkları bölgeye geri bırakılır.

Bakımları yapılmak üzere belediyeler tarafından alıkonulan sokak hayvanları 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu’na göre alındıkları yere geri bırakılmak zorundadır.

Köpek sahibi olmak isterseniz İzmir Büyükşehir Belediyesi Işıkkent Köpek Bakımevi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’ne güvenle başvurulabilirsiniz. Merkezden sahiplenilen köpeğiniz size 
aşıları yapılmış ve kısırlaştırılmış olarak ücretsiz teslim edilir.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunu gereğince yerel yönetimlerin sahipli hayvanlara hizmet 
vermesi yasaklanmıştır.
 
Yaralanmış sahipsiz sokak hayvanları için İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri 
Şube Müdürlüğü Acil Müdahale Ekibi’ne ulaşmak için:
293 39 80

ZABITA HİZMETLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehir içinde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için zabıta 
hizmetleri sürdürür. Bunu yerine getirirken kurallara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen 
ceza ve diğer yaptırımları uygular.

•  Çevreye zarar verdiği tespit edilen kuruluşların geçici olarak mühürlenmesi, kapatılması, 
işyeri sahipleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması,
•  Sebze ve meyve haline getirilen kaçak sebze meyveye el konulması, getirenler hakkında 
para cezası uygulanması,
•  İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliğine aykırı reklam panoları, bez afiş, tahta pano, levha ve 
tentelerin toplatılması, sahipleri hakkında para cezası uygulanması İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanlığı görevleri arasındadır.

Seyyar satıcıların yakalanması, mallarına el konulması, sağlığa zararlı ürünlerinin imha edilmesi, 
ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır.

Bu konulara ilişkin dilek, öneri ve şikayetlerinizi 444 40 35 numaralı telefondan HİM’e 
iletebilirsiniz.

Hatalı park eden araçların çekilmesi, kurtarılması ve götürülmesi yetki ve sorumluluğu ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda değil, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndedir.

EŞREFPAŞA HASTANESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, toplumun her kesimine kaliteli sağlık hizmeti 
sunan, ileri teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü bir sağlık kuruluşudur.
200 yatak kapasitesi, 9 ameliyat odası, 2 doğumhanesi bulunan Eşrefpaşa Hastanesi 600’e yakın 
personeli ile hızlı, güvenli ve etkili bir hizmet anlayışı oluşturma hedefi ile çalışır.

Hizmet Birimleri    

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Plastik Cerrahi    Aile Hekimliği   

Ortopedi ve Travmatoloji   Anestezi    Göğüs Hastalıkları  

Genel Cerrahi    Beslenme ve Diyet   Nöroloji   

Üroloji     Biyokimya Laboratuvarı  Kardiyoloji   

Göz     Patoloji Laboratuvarı   Psikiyatri   

Diş     Mikrobiyoloji Laboratuvarı  Dahiliye   

Radyoloji    Uyku Bozuklukları   Dermatoloji   

KBB     Spor Hekimliği   Enfeksiyon Hastalıkları 

Kadın Hastalıkları ve Doğum İlkyardım Eğitim Merkezi  Fizik Tedavi ve 

Çocuk ve Ergen Ruh    
Sağlığı ve Hastalıkları   

Ambulans Hizmeti

Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde iki adet kırmızı kuşaklı acil yardım ambulansı, 5 adet mavi 
kuşaklı hasta nakil ambulansı ve 1 adet tam teşekküllü diş sağlığı taraması ve tedavi hizmetleri 
aracı bulunur.
Ambulans ile nakil hizmetinden yararlanmak isterseniz www.esrefpasahastanesi.izmir.bel.tr 
adresinde bulunan Ambulans Talep Formu’nu doldurabilir ya da dilekçe yazarak Eşrefpaşa 
Hastanesi Başhekimliği’ne başvurabilirsiniz.

HUZUREVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi 70 dönüm arazi üzerinde bir adet çok katlı 
bina ve ikisi ağır bakım (geriatri) servisi olmak üzere 12 adet tek katlı servisten oluşur. Çok katlı 
binasında, 264 yaşlıya, 44 yaşlı kapasiteli ağır bakım servisinde ise hastalığı ağır seyreden 
yaşlılarımıza hizmet verir.

Huzurevine Kabul Şartları
•  60 yaş ve üzeri yaşta olmak
•  Günlük yaşam faaliyetlerini (yeme, içme, tuvalet gibi)bağımsız yapabilecek nitelikte olmak
•  Yatalak ya da devamlı yatarak tıbbi tedavi ve bakıma ihtiyacı olmamak
•  Beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını karşılamasına engel olacak sakatlığı ve bir hastalığı 
bulunmamak
•  Ruhsal sağlığı yerinde olmak
•  Bulaşıcı ve sürekli tedaviyi gerektiren ağır hastalıklara sahip olmamak
•  Uyuşturucu madde ve alkol kullanmamak
•  Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu Sosyal İnceleme Raporu ile saptanmış olmak

Başvuru Evrakları 
•  Başvuru dilekçesi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Ekonomik durum araştırma belgesi
•  4 adet fotoğraf 
•  Sağlık kurulu raporu (huzurevine yerleşme aşamasında istenir)

Verilen Hizmetler
•  Diyetisyen kontrolünde hazırlanan üç öğün yemek
•  Ara öğün olarak çay ve süt servisi
•  Doktorlar tarafından verilen poliklinik hizmeti
•  İleri tetkik ve tedavi için Eşrefpaşa Hastanesi’ne ve diğer hastanelere sevk işlemleri
•  Üç aylık rutin kan ve idrar taraması yaptırılması
•  Yıllık portör ve akciğer taraması yaptırılması
•  Uzman doktorlar tarafından önerilmişse fizik tedavi hizmeti
•  Sağlık durumu uygun yaşlılar için spor merkezi
•  Haftada bir gün çamaşır yıkama, ütüleme hizmeti
•  Sosyal aktiviteler (gezi, spor ve yürüyüş faaliyetleri, koro çalışmaları, yemek organizasyonları)
•  Sosyal servis ekibi tarafından sürdürülen psiko – sosyal destek çalışmaları
•  Kütüphane hizmeti
•  Elişi atölyesi
•  Hobi bahçeleri

Adres: Çamlık Mahallesi Menderes Caddesi No: 418 Gürçeşme-Buca / İzmir
Tel: 293 17 91
GÜÇSÜZLER EVİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Örnekköy’deki 
Müyesser Turfan Güçsüzler Evi, özellikle soğuk kış aylarında, çeşitli kaynaklardan gelen 
bildirimler doğrultusunda sokakta yaşayan evsiz vatandaşlara yemek ve barınma olanağı sağlar.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılır, ihtiyaç halinde Eşrefpaşa 
Hastanesi’nde tedavileri gerçekleştirilir. 3 ay olarak belirlenen barınma hakkı süresi ihtiyaç 
durumuna göre uzatılabilir.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşlardan yaşı uygun olanlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
İzmir İl Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar ile huzurevi ya da bakım merkezlerine 
yerleştiriliyor, çalışabilecek durumda olanlar ise Türkiye İş Kurumu İŞKUR’a yönlendirilerek iş 
bulmaları sağlanıyor.

Adres: 7449 Sok.  No: 16 Zübeyde Hanım  Mah. Örnekköy – Karşıyaka / İzmir
Tel: 361 71 51

Şiddet gören, maddi gücüne el konan, istemediği halde ilişkiye zorlanan, aşağılanan ya da 
ayrımcılığa uğrayan kadınlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi var.
Tüm kadınlar Kadın Danışma Merkezi’nden ücretsiz psikolojik, hukuki ve sosyal danışmanlık 
hizmeti alabilir, dilerse çocukları ile birlikte Kadın Sığınma Evi’ne konuk olabilir.

Kadın Danışma Merkezi iletişim bilgileri: 
 
Adres: Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü
Kültürpark Fuar Alanı – İzmir
Tel: 293 4 293    Faks: 445 30 88
E-posta: kadindanisma@izmir.bel.tr
kadindanisma.izmir.bel.tr

YARDIMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de yaşayan herkesi zor gününde de yalnız bırakmamayı hedef 
edinerek faaliyetlerini sürdürür. Bu amaçla ihtiyaç sahibi kişilerin sosyal hayata katılımını, sadece 
yardım dağıtarak değil, sorunlarına kalıcı çözüm üreterek destekler.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na aşağıdaki konularda 
başvurabilirsiniz. 

 

KENT EKMEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği tüm kültür sanat etkinliklerinin ayrıntılı bilgisine 
www.izmir.bel.tr/Kultursanat adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Bu adres üzerinden dilerseniz, gitmek istediğiniz konser, tiyatro, sergi ya da sinema için bilet satın 
alabilir, kültür sanat merkezlerine ilişkin detayları araştırabilir ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi 
kültür sanat haberlerini okuyabilirsiniz.

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
Adres: Mithatpaşa Caddesi No: 1087 Güzelyalı / İzmir
Telefon: 293 38 18
www.aassm.org.tr

İZMİRSANAT
Adres: Kültürpark Fuar Alanı 26 Ağustos Kapısı yakını
Telefon: 293 40 49
www.izmirsanat.org.tr

İSMET İNÖNÜ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
Adres: Kültürpark Fuar Alanı Lozan Kapısı yakını
Telefon: 293 46 04 

ATATÜRK FUAR AÇIKHAVA TİYATROSU
Adres: Kültürpark Fuar Alanı
Telefon: 293 17 05

AHMET PİRİŞTİNA KENT ARŞİVİ VE MÜZESİ
Adres: Şair Eşref Bulvarı No: 1-A Çankaya / İzmir
Telefon: 293 39 00
www.apikam.org.tr

ÇETİN EMEÇ SANAT GALERİSİ
Adres: 900 Sokak No: 17 Hisarönü / İzmir
Telefon: 293 35 22

BORNOVA AŞIK VEYSEL AMFİ TİYATRO
Telefon: 293 19 47 

TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI KÜLTÜR MERKEZİ
Telefon: 293 10 91

SPOR AKTİVİTELERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları yüzmeden futbola, basketboldan tekvandoya 21 ayrı 
branşta, 11 merkezde sporcu yetiştiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi spor okullarına ve spor merkezlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için:
www.ibsbspor.org
Adres: Celal Atik Spor Salonu Kültürpark Fuar Alanı / İzmir
Tel: 445 67 54
E-posta: bilgi@izmirbsbspor.org 

ASARLIK SPOR KOMPLEKSİ SPOR OKULU
Masa tenisi salonu, basketbol, jimnastik, pilates, tekvando, judo, kondisyon ve güreş eğitimleri 
Asarlık Spor Kompleksi Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Salon çevresinde ayrıca, 2 adet açık alan basketbol sahası ve 2 adet futbol sahası bulunur.
Adres: Evka-4 Spor Tesisleri 
Tel: 351 38 66 

ASARLIK ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU
Badminton, step, aerobik, sağlıklı yaşam, basketbol eğitimleri Asarlık Çok Amaçlı Spor 
Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21

BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI
Tenis eğitimleri Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilir.
Adres: Kızılay Mahallesi 506 sok. Bornova / İzmir
Tel: 293 38 76
 
BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI BUZ SPORLARI SALONU
Buz Hokeyi, buz dansı, artistik patinaj, senkronize buz dansı eğitimleri Bornova Aşık Veysel 
Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 293 42 12

EKREM AKURGAL YAŞAM PARKI BAYRAKLI SPOR OKULU
Basketbol, voleybol, futbol, step, aerobik, pilates, jimnastik ve tekvando eğitimleri Ekrem Akurgal 
Yaşam Parkı Bayraklı Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21 
 

HALKAPINAR ATATÜRK SPOR SALONU SEHA AKSOY ATLETİZM PİSTİ
Atletizm eğitimleri Halkapınar Atatürk Spor Salonu Seha Aksoy Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21
 
İNCİRALTI SPOR TESİSLERİ BALÇOVA
Faydalanmak isteyen sporseverler için halı saha, voleybol, açık basketbol alanları ile tenis 
kortları bulunmaktadır.  
Tel: 278 06 00 

İNCİRALTI KAYIK ALANI
Kano eğitimleri bu bölgede düzenlenmektedir.
Tel: 425 04 21

BOSTANLI REKREASYON ALANI TESİSLERİ
Tenis eğitimleri düzenlenmektedir.
Ayrıca rekreasyon alanında faydalanmak isteyen sporseverler için 4 tenis kortu, 3 basketbol 
sahası, bir adet de kondisyon aletleri parkı bulunur.
Tel: 362 48 28 
 
BAYRAKLI ÇİÇEK FUTBOL SAHASI
Tel: 345 87 47
 
YEŞİLYURT FUTBOL SAHASI 
Tel: 228 75 75

Vefat eden vatandaşın ölüm raporu; bağlı bulunduğu belediyenin sağlık işleri müdürlüğünden 
veya sağlık ocağı doktorundan alınır.
Vefat gece geç saatlerde olmuş ise doktordan veya sağlık kurumundan ölüm raporu alındıktan 
sonra Mezarlıklar Müdürlüğü’nün ALO 188 No’lu telefonunu arayıp bilgi veriniz. 
Araç kısa sürede gelir ve cenaze teslim alınır. 
İşlemler için sabah Ölüm Raporu ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile ilçe belediyesi sağlık işleri 
müdürlüğüne müracaat edilir. Ölüm Raporu, Gömü İzin Belgesi’ne dönüştürülür. 
Hastanede vefat olduğunda, Gömü İzin Belgesi hastane tarafından düzenlenir. 
Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanını getirmeyi unutmayınız. 
Gömü İzin Belgesi alınan cenazelerin defin işlemleri Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe’de ikamet 
ediyorsa Soğukkuyu Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde; Buca ve Gaziemir ilçelerinde ikamet 
ediyorsa Buca Kaynaklar Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde veya istek doğrultusunda 
Yenişehir’de bulunan Mezarlıklar Müdürlüğü Defin İşlemleri Servisi tarafından, mesai saatlerinde 
yapılır.
Daha önce aile kabristanı almış olanların yeni vefatlarında gömü işlemlerinde “aile kabristanı” 
olduğuna dair belgeyi de getirmeleri gerekmektedir. Defin işlemleri esnasında yıkama, araç, 
morg, gömü yeri ve ruhsat ücreti tahsil edilir. 
Vefat edenin ölüm raporunu 3 gün sonra merkezden alabilirsiniz. 
Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek durumda olanlar, muhtardan Fakir 
İlmühaberi getirdikleri takdirde  tüm işlemleri ücretsiz yapılır; vefat eden Doğançay Mezarlığı’na 
defnedilir. 
Cenazenin başka bir şehre nakli gerekiyorsa İlçe Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden Yol Nakil Belgesi 
alınıp, ilaçlanıp tabut mühürlendikten sonra soğutmalı cenaze araçları ile bedeli karşılığında nakil 
yapılır.

Üste Gömü İşlemleri
Bir mezarın üstüne, 5 yıl geçtikten sonra 1. dereceden yakınının gömüsü yapılabilmektedir. 
Daha önce ölmüş olanın defin belgesi temin edilir ve üste gömü formu ile birinci dereceden 
yakınının muvaffakatı alınarak gömü işlemi yaptırılır. 
Gömüsü yapılan mezarların mezar üstü inşaat yapımı gömü tarihinden en erken 3 ay sonra 
Mezarlıklar Müdürlüğü’nden inşaat ruhsatı alınarak yapılır. 

ALO 188 No’lu özel hat, 24 saat kesintisiz hizmeti vermektedir.



Hızlı, güleryüzlü ve güvenilir iletişim için buradayız.

Çünkü,
  

  alanında yetkin personelimizle başvurularınızı almak için sizi bekliyoruz.
  İşlemlerinizin yapılmasını beklerken size evinizin rahatlığını sunuyoruz.

  Başvurunuzun takibini yapıyor, sizlerle yeniden görüşmek için sabırsızlanıyoruz.
  İzmir için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmak bize mutluluk veriyor.

Çünkü,

biz kocaman bir aileyiz.

Çünkü,

İZMİR BİZİM EVİMİZ.

  

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HALKLA İLİŞKİLER ve MUHTARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bu küçük rehberi sizler için hazırladık.
İstedik ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü hizmetlere ulaşmanın en kolay yolu 
hep elinizin altında olsun.
Bu kitapçıkta yanıtını bulamadığınız tüm sorular için bize danışabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü olarak 5 farklı 
birimle hizmetlerimizi sürdürüyoruz.
Bize ister telefonla, ister internet aracılığıyla, ister muhtarınızla görüşerek ya da isterseniz 
şahsen İzmir Büyükşehir Belediyesi binasına gelerek ulaşabilirsiniz.

Hemşehri İletişim Merkezi

“Bize kısaca HİM diyebilirsiniz.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı dinamik ve güleryüzlü bir ekibiz.

E-posta, web adresi, kiosk (metro istasyonlarında bulunan elektronik iletişim sistemi), 
faks ve mektup aracılığı ile bize ulaştırdığınız başvuruları kayıt altına alıyor, 
birimlerden ilgili yanıt geldiğinde en kısa sürede sizlere geri dönüş yapıyoruz.

Doğrudan ve kolay iletişimin adresi, HİM’e ulaşmak çok kolay.

him@izmir.bel.tr
www.him.izmir.bel.tr
www.izmir.bel.tr
www.twitter.com/izmirhim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak / İzmir

Faks: 293 39 95

Çağrı Merkezi

7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz Çağrı Merkezi’nde, uzman operatörlerimiz aracılığı ile başvurularınızı 
kayıt altına alıyor, ilgili birime yönlendiriyor ve işlem sonucunda sizleri haberdar ediyoruz.

Çağrı Merkezi’ne ulaşmak için aramanız gereken numara:
444 40 35

* Çağrı Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
İZSU’ya ilişkin başvuruları ALO 185 numaralı hattan kabul etmektedir.

Muhtarlar Masası

Yerel yönetimin ilk kademesi olan muhtarlarımızın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile doğrudan ve 
kolay iletişim kurmalarını Muhtarlar Masası ile sağlıyoruz. 
Dilek, öneri ve şikâyetlerinizi muhtarlarınız aracılığı ile de bize ulaştırabilirsiniz. 
Hizmet odaklı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Muhtarlar Masası ile muhtarlarımızı 
faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmenin yanı sıra, onların teknik donanım ve 
sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyoruz.

Muhtarlarımız için iletişim numaralarımız:
Tel: 293 15 90 – 293 15 31 – 293 12 76
Faks: 293 19 26

Santral

Hafta içi 08.00 – 17.00 saatleri arasında gelen tüm çağrılara cevap vererek ilgili birime 
yönlendiriyor, ayrıca birimler arası ve dış arama yetkisi olmayan birimlerin görüşme 
yapabilmelerini sağlıyoruz.

Santral numaramız: 293 12 00

Merkez -1 Telsiz

Emniyet ekipleri, belediye birimleri ve ilçe belediyelerinden telsiz ve telefon aracılığıyla iletilen 
ihbarların en kısa sürede ilgili birime aktarılmasını sağlıyor, acil müdahale gerektiren anlarda 
birimler arası koordinasyon kuruyoruz.

Tel: 293 13 14 – 293 11 00 - 293 11 98  /  Faks: 293 10 99

                           

İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Kurtarma ve Sağlık ekibi AKS, 7 gün 24 saat kesintisiz acil 
yardım hizmeti vermektedir.

Trafik kazası, yangın, patlama, su baskını, doğal afet, can kurtarma durumlarında cep telefonu, 
sabit telefon ya da ankesörlü telefonlardan ücretsiz telefon hattı 110’u arayabilirsiniz.

Suç teşkil eden bir durumla karşılaştığınızı düşünüyor ve kolluk kuvvetlerine ihtiyaç duyuyorsanız 
Emniyet Genel Müdürlüğü acil ihbar ve yardım hattı 155’i aramalısınız.

Acil durum görüşmelerinde yetkililere, sakin bir ses tonu ve anlaşılır ifadeler ile bulunduğunuz 
adresi, acil durumun türünü ve tehlikede olan kişi sayısını bildiriniz.

 

ULAŞIM VE ULAŞIM KARTLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanına hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması 
için kara-deniz-demir yolu entegrasyonunu hedef edinerek ulaşım hizmetlerini sürdürür.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu taşıt seçenekleri arasında temel olarak otobüs, 
metro, banliyö sistemi, yolcu gemisi, arabalı vapur, bisiklet ve faytonlar yer alır.
Gitmek istediğiniz yere en kolay nasıl ulaşabileceğinizi öğrenmek için güzergâh ve taşıt 
seçeneklerinizi gösteren Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi’nden yararlanabilirsiniz.
Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi: asps1.unibel.com.tr
 
İzmirim Kart
Toplu ulaşım araçlarından yararlanmak için İzmir’de “İzmirim Kart” adı verilen elektronik kart 
sistemi kullanılır. İzmirim Kart, tüm toplu taşıma araçlarında geçerlidir ve kentin hemen her 
köşesinde bulunan İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan temin edilebilir. 
İzmirim Kart’ı yalnızca bir defa satın almanız yeterlidir. Kartın geçerlilik süresi yoktur. İster yetkili 
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan, ister aktarma merkezlerindeki otomatlardan 
dilediğiniz zaman ve dilediğiniz kadar bakiye yüklemesi yapabilirsiniz. Bakiyeniz, kartınızı taşıt 
araçlarında bulunan elektronik sayaçlara gösterdikçe azalır. Bakiye tükendiğinde karta yeniden 
yükleme yapmanız gerekir.
Size en yakın İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’nı www.eshot.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

90 Dakika Uygulaması
İzmir’de toplu ulaşım araçlarını tercih eden yolcuların İzmirim Kart bakiyelerinden 90 dakika 
içinde yalnızca ilk binişlerinde bilet ücreti düşer.
İzmirim Kart’ınızı araçlardaki elektronik sayaca göstermenizi takip eden 90 dakika boyunca, 
tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilirsiniz.
90 dakika sonraki ilk yolculukta kart bakiyenizden yeniden bir binişlik ücret düşer.

3-5 Bilet
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktaları’nda bulunan “3-5 Bilet” isimli kartlarla da yolculuk 
yapabilirsiniz. 3-5 Bilet üç farklı seçenekle satışa sunulur; iki binişlik, üç binişlik ya da beş binişlik 
alternatifleri mevcuttur. İzmirim Kart’tan farklı olarak 3-5 Bilet ile 90 dakika uygulamasından 
yararlanılamaz. 3-5 Bilet’e yeniden yükleme yapılamaz. 3-5 Bilet’in geçerlilik süresi ilk kullanım 
tarihinden itibaren 35 gündür.

Otobüs
Otobüs ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına ESHOT Genel Müdürlüğü 
tarafından sürdürülür.

İzmir şehir merkezinde otobüs seferleri 24 saat kesintisiz olarak gerçekleştirilir.
Baykuş adı verilen gece otobüsleri gece 12’den sabah 6’ya kadar bir saat arayla şehir merkezi 
Konak ile Evka-3, Tınaztepe, Gaziemir, Balçova ve Çiğli arasında karşılıklı hareket eder.
Otobüs sefer saatleri, hat numaraları ve güzergâhlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için ESHOT’un resmi 
internet sitesini ziyaret edebilir ya da çağrı merkezini arayabilirsiniz.
www.eshot.gov.tr    
Çağrı Merkezi: 320 0 320

Metro
Metro ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İzmir Metro A.Ş. tarafından 
sürdürülür. İzmir metro ağı kapsamında 17 metro istasyonu bulunur. Bunlar sırasıyla Fahrettin 
Altay, Poligon, Göztepe, Hatay, İzmirspor, Üçyol, Konak, Çankaya, Basmane, Hilal, Halkapınar, 
Stadyum, Sanayi, Bölge, Bornova, Ege Üniversitesi ve Evka – 3 istasyonlarıdır. Hilal, yolcuların 
banliyö sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur. Halkapınar, hem banliyö sistemine 
geçiş istasyonu hem de otobüslerin aktarma merkezidir. Fahrettin Altay istasyonundan da 
otobüslerin aktarma merkezine ulaşılabilir. Metro sefer saati ve ücretlerine ilişkin ayrıntılı bilgi 
için Metro A.Ş. resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
www.izmirmetro.com.tr

Banliyö
İzmir’de banliyö ile toplu ulaşım hizmetleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD’nin %50 
ortaklığı ile kurulmuş olan İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi A.Ş, kısa adıyla İZBAN tarafından 
sürdürülür. İZBAN ağı kapsamında, Cumaovası ile Aliağa arasında yer alan 32 istasyon bulunur.
Hilal, yolcuların metro sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur.
Halkapınar ise hem metro sistemine geçiş istasyonu, hem de otobüslerin aktarma merkezidir.
İZBAN sefer ve ücretlerine ilişkin bilgi için İZBAN internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
www.izban.com.tr

Yolcu Gemisi ve Arabalı Vapur
Yolcu gemisi ve arabalı vapur ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına 
İZDENİZ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Yolcu gemisi seferleri Bostanlı, Karşıyaka, Bayraklı, Alsancak, Pasaport, Konak, Göztepe ve 
Üçkuyular olmak üzere 8 iskeleden yapılır.
Günübirlik tatil yaparak denizin tadını çıkarmak isteyenler için yaz sezonu boyunca Yassıcaada’ya 
da yolcu gemisi seferleri düzenlenir. 
Arabalı vapur seferleri ise Üçkuyular ve Bostanlı iskeleleri arasında şehir içi trafiğine girmeden 
keyifli, güvenli ve hızlı yolculuk imkânı sağlar.
Yolcu gemilerinin ve arabalı vapurların sefer saat ve tarifelerini iskelelerden temin edebileceğiniz 
broşürlerden ya da İZDENİZ resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.
www.izdeniz.com.tr

Bisiklet
İzmir’de motorlu araç kullanımını azaltmak, çevre kirliliğini ve trafik sorununu en aza indirmek ve 
sağlıklı yaşamı özendirmek amacı ile kent bisikleti kiralama sistemi BİSİM oluşturulmuştur.
Şehir merkezinde sahil şeridi boyunca rastlayacağınız bisiklet istasyonlarından dilediğiniz saatte 
bisiklet kiralayabilir, bisikletinizi istediğiniz güzergâhta kullanabilir ve herhangi bir istasyona 
bırakabilirsiniz.
BİSİM sistemi ile ister kredi kartı kullanarak, ister sisteme üye olarak bisiklet kiralayabilirsiniz.
Üyelik işlemleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
BİSİM üyesi olmak, kira ücretlerini öğrenmek, kira koşulları ve istasyonlar hakkında ayrıntılı 
bilgiye ulaşmak için BİSİM resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz.
www.bisim.com.tr  
Tel: 433 51 55

Fayton
İzmir’de ulaşım seçeneklerinin en keyiflisi kentin simgesi haline gelen faytonlardır.
Fayton hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Tarihi görünüşü örnek alınarak özgün modeline uygun yapılan Victoria Klasik tipi modern 
faytonlar, özel giyimli, sürüş, davranış, duruş ve yabancı dil eğitimi almış sürücüler tarafından 
idare edilir ve Haflinger cinsi atlar ile çekilir.
Siz de bu keyfi yaşamak için İzmir Limanı, Gündoğdu Meydanı ya da Konak Pier istasyonlarından 
faytona binebilir, dilerseniz sahil şeridinde, dilerseniz tarihi noktalara doğru nostaljik bir gezinti 
yapabilirsiniz.
Ayrıca, özel günlerinizde önceden randevu almak ve gerekli ödemeleri karşılamak kaydıyla 
fayton kiralayabilirsiniz.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Tur Otobüsleri
İzmir’i, şehir merkezinde panoramik bir tur atarak tanımak isteyen yerli ve yabancı turistler için 
tasarlanan üstü açık tur otobüsleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından işletilir.
Otobüslerde Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca anlatımların yapıldığı rehber 
kulaklıklar bulunur. Ayrıca 6 dilde hazırlanmış güzergâh haritalı İzmir broşürleri de tur 
otobüslerini kullanan yolculara hediye edilir.
Tur otobüsleri için alınan biletler 24 saat geçerlidir. Otobüslerden güzergâh üzerindeki herhangi 
bir durakta inebilir ve aynı biletle yeniden binebilirsiniz.
Panoramik şehir turları saat 09.30’da başlar. Her 30 dakikada bir hareket eden otobüslerin son 
sefer saati ise 16.00’dır.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Kayıp Eşya
Otobüs, metro, banliyö, yolcu gemisi ya da arabalı vapurda eşyanızı unutursanız kayıp eşya 
bürolarına danışabilirsiniz.
ESHOT – İZULAŞ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: 544 Sok. No: 2 Yağhaneler - Konak / İzmir 
Tel: 250 29 77
Kayıp eşyanızın durumunu www.eshot.gov.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Kayıp Eşya Formu’nu doldurarak da 
sorgulayabilirsiniz.
METRO Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Halkapınar İstasyonu / İzmir
Tel: 461 54 45 / Dahili: 9255
İZBAN Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Salhane İstasyonu / İzmir
Tel: 398 32 32
İZDENİZ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Bostanlı Vapur İskelesi Bostanlı / İzmir
Tel: 330 50 71

ULAŞIM KARTLARI

Toplu ulaşım kartları ile ilgili tüm işlemler ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları 
Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülür.
Kart talebi, yenileme, çalınma-arıza bildirimi, bakiye itirazı, dolum-kullanım bilgi talebi gibi 
ulaşım kartlarına ilişkin her konuda Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne danışabilirsiniz.
Adres: Milli Kütüphane Cad. No: 10/1C Konak – İzmir
Tel: 483 64 63

ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI

Engelli Bireyler
Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan kişiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen 
Engelli Kimlik Kartı ya da daha önce verilen Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Engelli 
Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanlarını görevli personele göstererek toplu ulaşım araçlarından 
ücretsiz faydalanır. 
Kartlarında “Ağır Engelli” olarak belirtilen ya da “Ulaşımda Refakatçi Hakkı Vardır” ibaresi bulu-
nan kişiler ise kendileri ile birlikte bir refakatçi ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlana-
bilir.
65 Yaş ve Üzeri 
İzmir’de 65 yaş ve üzeri herkes, nüfus cüzdanlarını yetkili görevlilere göstererek toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

Şehit Aileleri
Şehit Aileleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen Şehit Ailesi Kartı ya da 
ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından verilen bakiye 
gerektirmeyen İzmirim Kart ile toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabilir.

Gaziler
Gaziler ve gazi yakınları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kendilerine verilen 
Gazi Kartı ya da Gazi Ailesi Kartı ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

ÜCRETSİZ ULAŞIM KARTLARI

TÜİK Kartı: Sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için alanda 
görevlendirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) personeli, görev süresince, toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

PTT Kartı: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT bünyesinde dağıtıcı olarak görev yapan 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur personel toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Zabıta Kartı: İzmir sınırları içindeki belediyelerde çalışan zabıta memur personel toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

Basın Kartı: Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen Sarı Basın Kartı sahibi  
basın mensupları toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Polis Kartı: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapan 
emniyet hizmetleri sınıfı personeli toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Orman Muhafaza Kartı: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza 
memurları resmi üniformalı oldukları sürece toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanır.
 
İNDİRİMLİ ULAŞIM KARTLARI

Öğrenci Kartı: Öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından verilen Öğrenci Kartı ile toplu 
ulaşımdan indirimli faydalanır. Öğrenci kartı öğretim yılı başında okul idareleri tarafından 
gerçekleştirilen toplu başvurular aracılığı ile hazırlanır. Toplu başvurudan yararlanamayan 
öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü resmi internet adresi www.eshot.gov.tr üzerinden bireysel 
başvuruda da bulunabilir. İzmir dışında öğrenim gören öğrenciler indirimli seyahat edebilmek için 
üniversitelerinden aldıkları kimlik kartları ya da öğrenci belgesi ile ESHOT Genel Müdürlüğü 
resmi internet adresi üzerinden bireysel başvuruda bulunabilir.
 www.eshot.gov.tr

Öğretmen Kartı: Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma 
Bakanlığı’na bağlı örgün eğitim kurumlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 
kadrolu olarak çalışan eğitim ve öğretim sınıfı personeli Öğretmen Kartı ile toplu ulaşım 
araçlarından indirimli olarak yararlanır.

60 Yaş Kartı: İzmir sınırları içinde ikamet eden 60-65 yaş arası kişiler, günün her saatinde 
öğrenci tarifesi ödeyerek toplu ulaşımdan indirimli yararlanır. 

ÇEVRE

İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre ve insan sağlığını korumak ve iyileştirmek amacı ile çevre 
kirliliğine yol açan her türlü kirleticiye karşı gerekli önlemleri alır ve ilgili denetimleri sürdürür.

Evsel Atıklar
İzmir’de çöp konteynerlerinde biriken evsel atıkların özel atık toplama araçları ile toplanması, 
sokaklar söz konusu olduğunda ilçe belediyelerinin, ana arterler söz konusu olduğunda ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundadır.
İlave çöp konteyneri konulması, çöp konteynerlerinin yıkanması gibi talepler ya da çöplerin 
düzenli toplanmaması ya da toplanırken gürültü yapılması gibi şikâyetlere ilişkin başvurular 
sokak konteynerleri ile ilgili ise ilçe belediyelerine, cadde konteynerleri ile ilgili ise İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmelidir.

Tıbbi Atık
Hastaneler, veteriner klinikleri, poliklinikler, tıbbi tahlil laboratuvarları, muayenehaneler ve diş 
kliniklerinden çıkan tıbbi atıklar, konusunda yetkin eğitimli personel aracılığı ile özel araçlarla 
toplanır ve sterilizasyonu gerçekleştirilmek üzere çevreye zarar vermeden bertaraf tesislerine 
iletilir.

Sanayi Atıkları
Evsel nitelikli ya da düzenli depolama kriterlerine uygun ve analizi yapılmış sanayi atıkları, ilgili 
firmalar tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Düzenli Çöp Depolama Tesisi’ne getirildiği 
takdirde bertaraf edilir.

Moloz Atıkları
Çeşitli kurum ve kuruluşlar inşaat ya da yıkıntı atıklarını, ilçe belediyelerinden Ek-2 belgesi 
aldıktan sonra izinli taşıyıcılar aracılığı ile yasal moloz depolama alanlarına bırakabilir.
İzmir’deki moloz depolama alanlarını öğrenmek, inşaat ya da yıkıntı atıklarını uygun alanlara 
bırakabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak 
başvuruda bulunabilirsiniz.

İlaçlama ve Haşere ile Mücadele Çalışmaları
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca modern yöntemlerle sürekli olarak sivrisinek ile 
mücadele çalışmaları gerçekleştirir.
Hamamböceği, bit, pire, karasinek gibi haşere ve fare mücadelesi için ise hem iç hem de dış 
mekânlara özel ilaçlama çalışmaları yapılır. 
Sokak ve caddelere yerleştirilen çöp konteynerleri haşere üremesine karşı düzenli olarak ve 
talep üzerine ilaçlanır.

İhtiyaç duyduğunuz ilaçlama çalışması için Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü’nü 
arayabilirsiniz. 

Tel: 293 37 14 - 15

Hava Kirliliği
Karşıyaka, Bornova, Güzelyalı ve Alsancak’ta bulunan modern hava kirliliği ölçüm istasyonlarında 
yapılan ölçümlerle hava kirliliği değerleri 24 saat aralıksız olarak izlenir.
Hava kirliliği denetim ekibi, kalitesiz yakıt kullanan, satan ya da kalorifer, kazan, baca bakım ve 
temizliklerini yapmayan konut, işyeri ve sanayi tesislerini tespit eder. Kirliliğin önlenebilmesi için 
denetimleri yapar ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
Hava kirliliğine sebep olduğunu düşündüğünüz kişi ya da kuruluşları Hava Kirliliği Denetim 
Birimi’ne bildirebilirsiniz.

Tel: 293 13 84

Gürültü Kirliliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi yalnızca birinci sınıf gayri sıhhi işletmelere ilişkin gürültü kirliliği 
denetimlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. 
Gürültü kirliliğine yol açan diğer her türlü kurum, kuruluş ya da konutların denetimi ilçe 
belediyelerinin görevidir.
Bu nedenle eğer gürültü kaynağı birinci sınıf gayri sıhhi işletme ise HİM’e başvurabilir, değil ise 
başvurunuzu ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi uyuşmazlıkların çözümünde konu ile ilgili uzman ekip ve teknik 
destek sağlar.

Körfez Denetimi
İzmir Körfezi’ne atık bırakan, limanda yük alımı ve boşaltımı sırasında çevre kirliliği yaratan 
gemileri Körfez Denetim Ekibi kontrol eder. Deniz yüzeyindeki atıkları toplayarak körfezin temiz 
tutulmasını sağlar.
Denize atık madde bıraktığını tespit ettiğiniz kişi, kurum ya da kuruluşlara ilişkin bildirimlerinizi 
Körfez Denetim Şefliği’ne iletebilirsiniz.

Tel:  293 14 26 

SU VE KANALİZASYON İŞLEMLERİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İZSU; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları 
dahilinde yaşayanların içme suyu ve atık su hizmetlerini, çevre ve insan sağlığını esas alarak, 
etkin, verimli ve kesintisiz olarak yürütür.
Su ve atık su işlemlerine ilişkin ihtiyaç duyduğunuz her konuda danışmak için 185 numaralı 
telefon hattını arayabilir ya da Cumhuriyet Bulvarı No: 16 - Konak adresinde bulunan İZSU Genel 
Müdürlüğü’nü ziyaret edebilirsiniz.

YENİ ABONE
Yeni abonelik için gerekli belgeler:
•  Yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı) aslı ve fotokopisi
•  Numaralandırma krokisi ya da belgesi aslı ve fotokopisi
•  Tapu aslı ve fotokopisi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Kanal ruhsatnamesi
•  DASK (Doğal Afet Sigortası) belgesi (15.06.2004 tarihinden sonra yapı kullanma izin belgesi 
almış olanlar için)
Abone ücreti, ilgili yetkililer tarafından tespit çalışması yapıldıktan sonra, bağlanacak suyun 
şebekeye olan mesafesi, çapı gibi özellikler dikkate alınarak belirlenir.
Piyasadan temin edeceğiniz yeni su sayacı; İZSU standartlarına uygun, gliserin korumalı ve yaş 
tip su sayacı olmalıdır.

SAYAÇLAR
Sayaç Değiştirme
İZSU Genel Müdürlüğü ya da ilgili şube müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunmanız halinde, 
“sayaç değiştirme bülteni” düzenlenir ve arızalı olduğu tespit edilen sayaç değiştirilir.
Sayacın sarfiyat göstermediği dönemler için ise geriye dönük kıyas tahakkuku yapılarak ödeme 
miktarı belirlenir.

Su Faturasına İtiraz
Su faturasında belirtilen kullanım ve ödeme miktarlarının hatalı olduğunu düşünüyorsanız bağlı 
bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz.
İtiraz durumunda, sayacınızın kontrolü için İZSU tarafından düzenlenen dilekçe Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’ne gönderilir.
Faturaya itirazda bulunduysanız, işlem sonuçlanana kadar ödemeyi izinli duruma getirme 
talebinde bulunabilirsiniz.

Kontrol sonucunda sayacınız arızalı çıkarsa ve fatura bedelinizi itiraz öncesinde yatırmış iseniz 
ödemiş olduğunuz tutar, isteğinize bağlı olarak ya müteakip ödemenizde otomatik olarak 
düşürülür ya da tarafınıza ödenir.

Abonelik Dondurma (Geçici Kapama İşlemi)
Belirli bir süre için kullanılmayacak konut ya da iş yeri için geçici kapama işlemi yapılabilir. 
Geçici kapama uygulanacak tarihler verilen dilekçede belirtilmelidir.
Bu işlemin gerçekleşmesi için, abone numaranıza kayıtlı herhangi bir borç bulunmaması 
gerekmektedir. Bu durumda, abone servisi sayacı sökmeden geçici kapama işlemi yapabilir. 
Geçici sürenin bitimine kadar sarfiyat faturası düzenlenmez.

Abone İptal İşlemi
Aboneliğinizin iptalini istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurunuz.
Abone numarasına kayıtlı tüm borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız. 
Sayaç söküm işlemi yapıldıktan sonra abone teminatı tarafınıza iade edilerek işlem tamamlanır.

İsim değişikliği
Abone ismi değişikliği talep ediyorsanız, bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ve 
kimlik fotokopisi, DASK poliçesi, tapu ya da ikametgâh belgesi ile birlikte başvurunuz. 
Abone numaranıza kayıtlı tahakkuk ve tahsilat borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız.  
Başvurunuz sonucunda teminat ücreti alınarak sözleşme imzalanır ve işlem tamamlanır.
 
Su açma işlemi
Yazılı talepte bulunarak yerinden kaldırdığınız sayacınızı yeniden bağlamak ya da kesilen 
suyunuzu yeniden açtırmak istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne 
başvuruda bulunabilirsiniz. 
Sayacınız borcunuzdan ötürü yerinden kaldırıldıysa ya da borç nedeni ile suyunuz kesildiyse 
gerekli ödemeyi yaptığınız takdirde sayacınız yeniden takılarak, suyunuz açılır.

Çok Sayaçtan Tek Sayaca 
Apartmanınızda her daireye ait ayrı sayaçlarınızı söktürmek ve hidrofor sistemi ile ortak 
su kullanmak istiyorsanız, apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu çok sayaçtan tek sayaca 
geçiş sağlanır.

Tek Sayaçtan Çok Sayaca Geçiş
Tek sayaçla hidrofordan ortak su kullanıyorsanız ve sayaçlarınızın ayrılarak farklı abonelikler 
oluşturulmasını istiyorsanız apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu tek sayaçtan çok sayaca 
geçiş sağlanır.

İZSU Şebekesi Dışındaki Kaynaklardan Temin Edilen Suyun Kullanılması

İZSU şebekesi dışındaki kaynaklardan temin ettiğiniz suyu kullanıyorsanız, ilgili İZSU Şube 
Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak Atık Su Abonelik Sözleşmesi imzalamanız gerekir.
Abonelik ücreti, sözleşme imzalandıktan ve sayaç bağlandıktan sonra ilk sarfiyat faturasına 
eklenir.

Ayrıca İZSU Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak için Alo 185 numaralı hattı arayarak;
•  Su ve kanalizasyon şebeke arızalarını günün her saati bildirebilir,
•  Semtinizdeki planlı su kesintilerini öğrenebilir, 
•  Kaçak su kullanımlarını ihbar edebilir,
•  Dış mekânlardaki kanallardan kaynaklanan koku şikâyetlerinizi iletebilirsiniz.

Yaşadığınız bölge ile ilgili, 
•  Yağmur suyu ızgarası
•  Su tahliye hattı yenilemesi
•  Dere ıslahı yapımı
•  Dere üstü yaya köprüsü yapımı talebinde bulunabilirsiniz.
Dilek, öneri ve şikâyetleriniz ilgili birimlere aktarılacak, tarafınıza en kısa sürede geri dönüş 
yapılacaktır.

İZSU’nun sağladığı tüm hizmetlere ilişkin ayrıntılı bilgi için: 
www.izsu.gov.tr

İMAR İŞLERİ 

Parsel planlama, numaralandırma, yapı ruhsatı verme, yapı kullanım izni verme, ruhsatsız/kaçak 
yapılaşmayı önleme gibi her türlü imar uygulaması yetki ve sorumluluğu ilçe belediyelerine aittir.
Söz konusu konulara ilişkin başvurularınızı ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile İmar Denetim Dairesi 
Başkanlığı görev yetki ve sorumlulukları ise;

•  İmar yönetmeliği, yüksek yapılar yönetmeliği, otopark yönetmeliği uygulama esasları gibi 
gerekli yönetmelikleri hazırlamak, mevcut yönetmeliklere ilave ya da düzenlemeler yapmak,
•  İlçe belediyelerine esas olmak üzere otopark bölge sınırları bedellerini saptamak ve 
güncelleştirmek,
•  Yüksek Yapılar Yönetmeliği gereğince İnceleme Kurulu’nu toplayarak alınan kararları talep 
sahibine ve ilgili meslek odalarına bildirmek,
•  İmar denetimleri yapmak,
•  İmar mevzuatına ilişkin uygulamaları değerlendirmek ve uygulama birliğini sağlayıcı ve 
bağlayıcı koordinasyon kararları almak, uygulanmasını denetlemektir.

ALTYAPI KOORDİNASYON HİZMETLERİ

Altyapı koordinasyon hizmetlerinin başlıca amacı; şehrin temel altyapı çalışmaları için gerekli 
izinlerin sağlanması, çalışmaların denetiminin gerçekleştirilmesi ve koordinasyon içinde sonuca 
ulaştırılmasıdır.

Bunlar arasında öncelikli olarak:
•  İçme suyu ve kanal projeleri,
•  Elektrik, gaz, telefon, fiberoptik bağlantı hattı projeleri,
•  Banliyö ve metro enerji besleme projeleri,
•  Yollar ve kaplama hizmetleri yer alır.

Bu kapsamda, İzmir içinde altyapı çalışması yapmak isteyen kamu kurum-kuruluşları, 
özel-tüzel şahıslar AYKOME’ye müracaat ederek kazı izni almalıdır. 

İzinsiz veya ruhsata aykırı yapılan çalışmalarda iş durdurulur ve cezai işlem uygulanır.

Denetim ve tuhsat işlemleriniz için Altyapı Koordinasyon Merkezi’ni arayabilirsiniz.
Tel: 293 40 24 – 293 14 04

İLAN VE REKLAM DÜZENLEME İŞLERİ

İlan, reklam ve tanıtım araçlarının kullanımı İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam 
Yönetmeliği uyarınca düzenlenir. Söz konusu yönetmeliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi 
internet adresi www.izmir.bel.tr üzerinde bulunan dokümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

İlan ve reklam uygulamalarını bağlı bulunduğunuz ilçe sınırları içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız ilçe belediyesine, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’ne 
izin başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü iletişim bilgileri:
Tel: 293 42 44 
E-posta: kentestetigi@izmir.bel.tr

VETERİNERLİK HİZMETLERİ

Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların bakımı ve denetimi; mesai saatleri içinde öncelikli olarak 
bulundukları ilçe belediyelerinin, saat 18.00’den sonra ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
sorumluluğundadır. Sokak hayvanlarına ilişkin bakım, kısırlaştırma ya da gürültü konularında 
başvurularınızı bağlı bulunduğunuz ilçe belediyesine iletebilirsiniz.

Ancak engelli, ağır hasta ve kendine bakamayacak durumda olan ya da toplumla uzlaşamayan 
saldırgan sokak köpekleri ile sahipleri tarafından bakılamayan evcil köpekler İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Işıkkent Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne kalıcı olarak kabul 
edilir.

Saldırgan sokak köpeklerinin bakımevine kabulü, ancak bir kişinin yaralanmasına sebep olduğu 
ve o kişi yaralanmaya ilişkin doktor raporu beyan ettiği takdirde gerçekleşir.

Yaralı sokak hayvanları tedavi, kısırlaştırma ve aşı işlemleri yapıldıktan sonra (köpekler kulak 
küpeleri takılarak, kediler ise kulaklarına işaret bırakılarak) alındıkları bölgeye geri bırakılır.

Bakımları yapılmak üzere belediyeler tarafından alıkonulan sokak hayvanları 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu’na göre alındıkları yere geri bırakılmak zorundadır.

Köpek sahibi olmak isterseniz İzmir Büyükşehir Belediyesi Işıkkent Köpek Bakımevi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’ne güvenle başvurulabilirsiniz. Merkezden sahiplenilen köpeğiniz size 
aşıları yapılmış ve kısırlaştırılmış olarak ücretsiz teslim edilir.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunu gereğince yerel yönetimlerin sahipli hayvanlara hizmet 
vermesi yasaklanmıştır.
 
Yaralanmış sahipsiz sokak hayvanları için İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri 
Şube Müdürlüğü Acil Müdahale Ekibi’ne ulaşmak için:
293 39 80

ZABITA HİZMETLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehir içinde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için zabıta 
hizmetleri sürdürür. Bunu yerine getirirken kurallara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen 
ceza ve diğer yaptırımları uygular.

•  Çevreye zarar verdiği tespit edilen kuruluşların geçici olarak mühürlenmesi, kapatılması, 
işyeri sahipleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması,
•  Sebze ve meyve haline getirilen kaçak sebze meyveye el konulması, getirenler hakkında 
para cezası uygulanması,
•  İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliğine aykırı reklam panoları, bez afiş, tahta pano, levha ve 
tentelerin toplatılması, sahipleri hakkında para cezası uygulanması İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanlığı görevleri arasındadır.

Seyyar satıcıların yakalanması, mallarına el konulması, sağlığa zararlı ürünlerinin imha edilmesi, 
ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır.

Bu konulara ilişkin dilek, öneri ve şikayetlerinizi 444 40 35 numaralı telefondan HİM’e 
iletebilirsiniz.

Hatalı park eden araçların çekilmesi, kurtarılması ve götürülmesi yetki ve sorumluluğu ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda değil, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndedir.

EŞREFPAŞA HASTANESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, toplumun her kesimine kaliteli sağlık hizmeti 
sunan, ileri teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü bir sağlık kuruluşudur.
200 yatak kapasitesi, 9 ameliyat odası, 2 doğumhanesi bulunan Eşrefpaşa Hastanesi 600’e yakın 
personeli ile hızlı, güvenli ve etkili bir hizmet anlayışı oluşturma hedefi ile çalışır.

Hizmet Birimleri    

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Plastik Cerrahi    Aile Hekimliği   

Ortopedi ve Travmatoloji   Anestezi    Göğüs Hastalıkları  

Genel Cerrahi    Beslenme ve Diyet   Nöroloji   

Üroloji     Biyokimya Laboratuvarı  Kardiyoloji   

Göz     Patoloji Laboratuvarı   Psikiyatri   

Diş     Mikrobiyoloji Laboratuvarı  Dahiliye   

Radyoloji    Uyku Bozuklukları   Dermatoloji   

KBB     Spor Hekimliği   Enfeksiyon Hastalıkları 

Kadın Hastalıkları ve Doğum İlkyardım Eğitim Merkezi  Fizik Tedavi ve 

Çocuk ve Ergen Ruh    
Sağlığı ve Hastalıkları   

Ambulans Hizmeti

Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde iki adet kırmızı kuşaklı acil yardım ambulansı, 5 adet mavi 
kuşaklı hasta nakil ambulansı ve 1 adet tam teşekküllü diş sağlığı taraması ve tedavi hizmetleri 
aracı bulunur.
Ambulans ile nakil hizmetinden yararlanmak isterseniz www.esrefpasahastanesi.izmir.bel.tr 
adresinde bulunan Ambulans Talep Formu’nu doldurabilir ya da dilekçe yazarak Eşrefpaşa 
Hastanesi Başhekimliği’ne başvurabilirsiniz.

HUZUREVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi 70 dönüm arazi üzerinde bir adet çok katlı 
bina ve ikisi ağır bakım (geriatri) servisi olmak üzere 12 adet tek katlı servisten oluşur. Çok katlı 
binasında, 264 yaşlıya, 44 yaşlı kapasiteli ağır bakım servisinde ise hastalığı ağır seyreden 
yaşlılarımıza hizmet verir.

Huzurevine Kabul Şartları
•  60 yaş ve üzeri yaşta olmak
•  Günlük yaşam faaliyetlerini (yeme, içme, tuvalet gibi)bağımsız yapabilecek nitelikte olmak
•  Yatalak ya da devamlı yatarak tıbbi tedavi ve bakıma ihtiyacı olmamak
•  Beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını karşılamasına engel olacak sakatlığı ve bir hastalığı 
bulunmamak
•  Ruhsal sağlığı yerinde olmak
•  Bulaşıcı ve sürekli tedaviyi gerektiren ağır hastalıklara sahip olmamak
•  Uyuşturucu madde ve alkol kullanmamak
•  Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu Sosyal İnceleme Raporu ile saptanmış olmak

Başvuru Evrakları 
•  Başvuru dilekçesi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Ekonomik durum araştırma belgesi
•  4 adet fotoğraf 
•  Sağlık kurulu raporu (huzurevine yerleşme aşamasında istenir)

Verilen Hizmetler
•  Diyetisyen kontrolünde hazırlanan üç öğün yemek
•  Ara öğün olarak çay ve süt servisi
•  Doktorlar tarafından verilen poliklinik hizmeti
•  İleri tetkik ve tedavi için Eşrefpaşa Hastanesi’ne ve diğer hastanelere sevk işlemleri
•  Üç aylık rutin kan ve idrar taraması yaptırılması
•  Yıllık portör ve akciğer taraması yaptırılması
•  Uzman doktorlar tarafından önerilmişse fizik tedavi hizmeti
•  Sağlık durumu uygun yaşlılar için spor merkezi
•  Haftada bir gün çamaşır yıkama, ütüleme hizmeti
•  Sosyal aktiviteler (gezi, spor ve yürüyüş faaliyetleri, koro çalışmaları, yemek organizasyonları)
•  Sosyal servis ekibi tarafından sürdürülen psiko – sosyal destek çalışmaları
•  Kütüphane hizmeti
•  Elişi atölyesi
•  Hobi bahçeleri

Adres: Çamlık Mahallesi Menderes Caddesi No: 418 Gürçeşme-Buca / İzmir
Tel: 293 17 91
GÜÇSÜZLER EVİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Örnekköy’deki 
Müyesser Turfan Güçsüzler Evi, özellikle soğuk kış aylarında, çeşitli kaynaklardan gelen 
bildirimler doğrultusunda sokakta yaşayan evsiz vatandaşlara yemek ve barınma olanağı sağlar.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılır, ihtiyaç halinde Eşrefpaşa 
Hastanesi’nde tedavileri gerçekleştirilir. 3 ay olarak belirlenen barınma hakkı süresi ihtiyaç 
durumuna göre uzatılabilir.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşlardan yaşı uygun olanlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
İzmir İl Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar ile huzurevi ya da bakım merkezlerine 
yerleştiriliyor, çalışabilecek durumda olanlar ise Türkiye İş Kurumu İŞKUR’a yönlendirilerek iş 
bulmaları sağlanıyor.

Adres: 7449 Sok.  No: 16 Zübeyde Hanım  Mah. Örnekköy – Karşıyaka / İzmir
Tel: 361 71 51

Şiddet gören, maddi gücüne el konan, istemediği halde ilişkiye zorlanan, aşağılanan ya da 
ayrımcılığa uğrayan kadınlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi var.
Tüm kadınlar Kadın Danışma Merkezi’nden ücretsiz psikolojik, hukuki ve sosyal danışmanlık 
hizmeti alabilir, dilerse çocukları ile birlikte Kadın Sığınma Evi’ne konuk olabilir.

Kadın Danışma Merkezi iletişim bilgileri: 
 
Adres: Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü
Kültürpark Fuar Alanı – İzmir
Tel: 293 4 293    Faks: 445 30 88
E-posta: kadindanisma@izmir.bel.tr
kadindanisma.izmir.bel.tr

YARDIMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de yaşayan herkesi zor gününde de yalnız bırakmamayı hedef 
edinerek faaliyetlerini sürdürür. Bu amaçla ihtiyaç sahibi kişilerin sosyal hayata katılımını, sadece 
yardım dağıtarak değil, sorunlarına kalıcı çözüm üreterek destekler.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na aşağıdaki konularda 
başvurabilirsiniz. 

 

KENT EKMEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği tüm kültür sanat etkinliklerinin ayrıntılı bilgisine 
www.izmir.bel.tr/Kultursanat adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Bu adres üzerinden dilerseniz, gitmek istediğiniz konser, tiyatro, sergi ya da sinema için bilet satın 
alabilir, kültür sanat merkezlerine ilişkin detayları araştırabilir ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi 
kültür sanat haberlerini okuyabilirsiniz.

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
Adres: Mithatpaşa Caddesi No: 1087 Güzelyalı / İzmir
Telefon: 293 38 18
www.aassm.org.tr

İZMİRSANAT
Adres: Kültürpark Fuar Alanı 26 Ağustos Kapısı yakını
Telefon: 293 40 49
www.izmirsanat.org.tr

İSMET İNÖNÜ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
Adres: Kültürpark Fuar Alanı Lozan Kapısı yakını
Telefon: 293 46 04 

ATATÜRK FUAR AÇIKHAVA TİYATROSU
Adres: Kültürpark Fuar Alanı
Telefon: 293 17 05

AHMET PİRİŞTİNA KENT ARŞİVİ VE MÜZESİ
Adres: Şair Eşref Bulvarı No: 1-A Çankaya / İzmir
Telefon: 293 39 00
www.apikam.org.tr

ÇETİN EMEÇ SANAT GALERİSİ
Adres: 900 Sokak No: 17 Hisarönü / İzmir
Telefon: 293 35 22

BORNOVA AŞIK VEYSEL AMFİ TİYATRO
Telefon: 293 19 47 

TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI KÜLTÜR MERKEZİ
Telefon: 293 10 91

SPOR AKTİVİTELERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları yüzmeden futbola, basketboldan tekvandoya 21 ayrı 
branşta, 11 merkezde sporcu yetiştiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi spor okullarına ve spor merkezlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için:
www.ibsbspor.org
Adres: Celal Atik Spor Salonu Kültürpark Fuar Alanı / İzmir
Tel: 445 67 54
E-posta: bilgi@izmirbsbspor.org 

ASARLIK SPOR KOMPLEKSİ SPOR OKULU
Masa tenisi salonu, basketbol, jimnastik, pilates, tekvando, judo, kondisyon ve güreş eğitimleri 
Asarlık Spor Kompleksi Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Salon çevresinde ayrıca, 2 adet açık alan basketbol sahası ve 2 adet futbol sahası bulunur.
Adres: Evka-4 Spor Tesisleri 
Tel: 351 38 66 

ASARLIK ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU
Badminton, step, aerobik, sağlıklı yaşam, basketbol eğitimleri Asarlık Çok Amaçlı Spor 
Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21

BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI
Tenis eğitimleri Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilir.
Adres: Kızılay Mahallesi 506 sok. Bornova / İzmir
Tel: 293 38 76
 
BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI BUZ SPORLARI SALONU
Buz Hokeyi, buz dansı, artistik patinaj, senkronize buz dansı eğitimleri Bornova Aşık Veysel 
Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 293 42 12

EKREM AKURGAL YAŞAM PARKI BAYRAKLI SPOR OKULU
Basketbol, voleybol, futbol, step, aerobik, pilates, jimnastik ve tekvando eğitimleri Ekrem Akurgal 
Yaşam Parkı Bayraklı Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21 
 

HALKAPINAR ATATÜRK SPOR SALONU SEHA AKSOY ATLETİZM PİSTİ
Atletizm eğitimleri Halkapınar Atatürk Spor Salonu Seha Aksoy Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21
 
İNCİRALTI SPOR TESİSLERİ BALÇOVA
Faydalanmak isteyen sporseverler için halı saha, voleybol, açık basketbol alanları ile tenis 
kortları bulunmaktadır.  
Tel: 278 06 00 

İNCİRALTI KAYIK ALANI
Kano eğitimleri bu bölgede düzenlenmektedir.
Tel: 425 04 21

BOSTANLI REKREASYON ALANI TESİSLERİ
Tenis eğitimleri düzenlenmektedir.
Ayrıca rekreasyon alanında faydalanmak isteyen sporseverler için 4 tenis kortu, 3 basketbol 
sahası, bir adet de kondisyon aletleri parkı bulunur.
Tel: 362 48 28 
 
BAYRAKLI ÇİÇEK FUTBOL SAHASI
Tel: 345 87 47
 
YEŞİLYURT FUTBOL SAHASI 
Tel: 228 75 75

Vefat eden vatandaşın ölüm raporu; bağlı bulunduğu belediyenin sağlık işleri müdürlüğünden 
veya sağlık ocağı doktorundan alınır.
Vefat gece geç saatlerde olmuş ise doktordan veya sağlık kurumundan ölüm raporu alındıktan 
sonra Mezarlıklar Müdürlüğü’nün ALO 188 No’lu telefonunu arayıp bilgi veriniz. 
Araç kısa sürede gelir ve cenaze teslim alınır. 
İşlemler için sabah Ölüm Raporu ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile ilçe belediyesi sağlık işleri 
müdürlüğüne müracaat edilir. Ölüm Raporu, Gömü İzin Belgesi’ne dönüştürülür. 
Hastanede vefat olduğunda, Gömü İzin Belgesi hastane tarafından düzenlenir. 
Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanını getirmeyi unutmayınız. 
Gömü İzin Belgesi alınan cenazelerin defin işlemleri Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe’de ikamet 
ediyorsa Soğukkuyu Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde; Buca ve Gaziemir ilçelerinde ikamet 
ediyorsa Buca Kaynaklar Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde veya istek doğrultusunda 
Yenişehir’de bulunan Mezarlıklar Müdürlüğü Defin İşlemleri Servisi tarafından, mesai saatlerinde 
yapılır.
Daha önce aile kabristanı almış olanların yeni vefatlarında gömü işlemlerinde “aile kabristanı” 
olduğuna dair belgeyi de getirmeleri gerekmektedir. Defin işlemleri esnasında yıkama, araç, 
morg, gömü yeri ve ruhsat ücreti tahsil edilir. 
Vefat edenin ölüm raporunu 3 gün sonra merkezden alabilirsiniz. 
Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek durumda olanlar, muhtardan Fakir 
İlmühaberi getirdikleri takdirde  tüm işlemleri ücretsiz yapılır; vefat eden Doğançay Mezarlığı’na 
defnedilir. 
Cenazenin başka bir şehre nakli gerekiyorsa İlçe Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden Yol Nakil Belgesi 
alınıp, ilaçlanıp tabut mühürlendikten sonra soğutmalı cenaze araçları ile bedeli karşılığında nakil 
yapılır.

Üste Gömü İşlemleri
Bir mezarın üstüne, 5 yıl geçtikten sonra 1. dereceden yakınının gömüsü yapılabilmektedir. 
Daha önce ölmüş olanın defin belgesi temin edilir ve üste gömü formu ile birinci dereceden 
yakınının muvaffakatı alınarak gömü işlemi yaptırılır. 
Gömüsü yapılan mezarların mezar üstü inşaat yapımı gömü tarihinden en erken 3 ay sonra 
Mezarlıklar Müdürlüğü’nden inşaat ruhsatı alınarak yapılır. 

ALO 188 No’lu özel hat, 24 saat kesintisiz hizmeti vermektedir.
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Hızlı, güleryüzlü ve güvenilir iletişim için buradayız.

Çünkü,
  

  alanında yetkin personelimizle başvurularınızı almak için sizi bekliyoruz.
  İşlemlerinizin yapılmasını beklerken size evinizin rahatlığını sunuyoruz.

  Başvurunuzun takibini yapıyor, sizlerle yeniden görüşmek için sabırsızlanıyoruz.
  İzmir için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmak bize mutluluk veriyor.

Çünkü,

biz kocaman bir aileyiz.

Çünkü,

İZMİR BİZİM EVİMİZ.

  

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HALKLA İLİŞKİLER ve MUHTARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bu küçük rehberi sizler için hazırladık.
İstedik ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü hizmetlere ulaşmanın en kolay yolu 
hep elinizin altında olsun.
Bu kitapçıkta yanıtını bulamadığınız tüm sorular için bize danışabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü olarak 5 farklı 
birimle hizmetlerimizi sürdürüyoruz.
Bize ister telefonla, ister internet aracılığıyla, ister muhtarınızla görüşerek ya da isterseniz 
şahsen İzmir Büyükşehir Belediyesi binasına gelerek ulaşabilirsiniz.

Hemşehri İletişim Merkezi

“Bize kısaca HİM diyebilirsiniz.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı dinamik ve güleryüzlü bir ekibiz.

E-posta, web adresi, kiosk (metro istasyonlarında bulunan elektronik iletişim sistemi), 
faks ve mektup aracılığı ile bize ulaştırdığınız başvuruları kayıt altına alıyor, 
birimlerden ilgili yanıt geldiğinde en kısa sürede sizlere geri dönüş yapıyoruz.

Doğrudan ve kolay iletişimin adresi, HİM’e ulaşmak çok kolay.

him@izmir.bel.tr
www.him.izmir.bel.tr
www.izmir.bel.tr
www.twitter.com/izmirhim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak / İzmir

Faks: 293 39 95

Çağrı Merkezi

7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz Çağrı Merkezi’nde, uzman operatörlerimiz aracılığı ile başvurularınızı 
kayıt altına alıyor, ilgili birime yönlendiriyor ve işlem sonucunda sizleri haberdar ediyoruz.

Çağrı Merkezi’ne ulaşmak için aramanız gereken numara:
444 40 35

* Çağrı Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
İZSU’ya ilişkin başvuruları ALO 185 numaralı hattan kabul etmektedir.

Muhtarlar Masası

Yerel yönetimin ilk kademesi olan muhtarlarımızın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile doğrudan ve 
kolay iletişim kurmalarını Muhtarlar Masası ile sağlıyoruz. 
Dilek, öneri ve şikâyetlerinizi muhtarlarınız aracılığı ile de bize ulaştırabilirsiniz. 
Hizmet odaklı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Muhtarlar Masası ile muhtarlarımızı 
faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmenin yanı sıra, onların teknik donanım ve 
sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyoruz.

Muhtarlarımız için iletişim numaralarımız:
Tel: 293 15 90 – 293 15 31 – 293 12 76
Faks: 293 19 26

Santral

Hafta içi 08.00 – 17.00 saatleri arasında gelen tüm çağrılara cevap vererek ilgili birime 
yönlendiriyor, ayrıca birimler arası ve dış arama yetkisi olmayan birimlerin görüşme 
yapabilmelerini sağlıyoruz.

Santral numaramız: 293 12 00

Merkez -1 Telsiz

Emniyet ekipleri, belediye birimleri ve ilçe belediyelerinden telsiz ve telefon aracılığıyla iletilen 
ihbarların en kısa sürede ilgili birime aktarılmasını sağlıyor, acil müdahale gerektiren anlarda 
birimler arası koordinasyon kuruyoruz.

Tel: 293 13 14 – 293 11 00 - 293 11 98  /  Faks: 293 10 99

                           

İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Kurtarma ve Sağlık ekibi AKS, 7 gün 24 saat kesintisiz acil 
yardım hizmeti vermektedir.

Trafik kazası, yangın, patlama, su baskını, doğal afet, can kurtarma durumlarında cep telefonu, 
sabit telefon ya da ankesörlü telefonlardan ücretsiz telefon hattı 110’u arayabilirsiniz.

Suç teşkil eden bir durumla karşılaştığınızı düşünüyor ve kolluk kuvvetlerine ihtiyaç duyuyorsanız 
Emniyet Genel Müdürlüğü acil ihbar ve yardım hattı 155’i aramalısınız.

Acil durum görüşmelerinde yetkililere, sakin bir ses tonu ve anlaşılır ifadeler ile bulunduğunuz 
adresi, acil durumun türünü ve tehlikede olan kişi sayısını bildiriniz.

 

ULAŞIM VE ULAŞIM KARTLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanına hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması 
için kara-deniz-demir yolu entegrasyonunu hedef edinerek ulaşım hizmetlerini sürdürür.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu taşıt seçenekleri arasında temel olarak otobüs, 
metro, banliyö sistemi, yolcu gemisi, arabalı vapur, bisiklet ve faytonlar yer alır.
Gitmek istediğiniz yere en kolay nasıl ulaşabileceğinizi öğrenmek için güzergâh ve taşıt 
seçeneklerinizi gösteren Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi’nden yararlanabilirsiniz.
Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi: asps1.unibel.com.tr
 
İzmirim Kart
Toplu ulaşım araçlarından yararlanmak için İzmir’de “İzmirim Kart” adı verilen elektronik kart 
sistemi kullanılır. İzmirim Kart, tüm toplu taşıma araçlarında geçerlidir ve kentin hemen her 
köşesinde bulunan İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan temin edilebilir. 
İzmirim Kart’ı yalnızca bir defa satın almanız yeterlidir. Kartın geçerlilik süresi yoktur. İster yetkili 
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan, ister aktarma merkezlerindeki otomatlardan 
dilediğiniz zaman ve dilediğiniz kadar bakiye yüklemesi yapabilirsiniz. Bakiyeniz, kartınızı taşıt 
araçlarında bulunan elektronik sayaçlara gösterdikçe azalır. Bakiye tükendiğinde karta yeniden 
yükleme yapmanız gerekir.
Size en yakın İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’nı www.eshot.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

90 Dakika Uygulaması
İzmir’de toplu ulaşım araçlarını tercih eden yolcuların İzmirim Kart bakiyelerinden 90 dakika 
içinde yalnızca ilk binişlerinde bilet ücreti düşer.
İzmirim Kart’ınızı araçlardaki elektronik sayaca göstermenizi takip eden 90 dakika boyunca, 
tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilirsiniz.
90 dakika sonraki ilk yolculukta kart bakiyenizden yeniden bir binişlik ücret düşer.

3-5 Bilet
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktaları’nda bulunan “3-5 Bilet” isimli kartlarla da yolculuk 
yapabilirsiniz. 3-5 Bilet üç farklı seçenekle satışa sunulur; iki binişlik, üç binişlik ya da beş binişlik 
alternatifleri mevcuttur. İzmirim Kart’tan farklı olarak 3-5 Bilet ile 90 dakika uygulamasından 
yararlanılamaz. 3-5 Bilet’e yeniden yükleme yapılamaz. 3-5 Bilet’in geçerlilik süresi ilk kullanım 
tarihinden itibaren 35 gündür.

Otobüs
Otobüs ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına ESHOT Genel Müdürlüğü 
tarafından sürdürülür.

İzmir şehir merkezinde otobüs seferleri 24 saat kesintisiz olarak gerçekleştirilir.
Baykuş adı verilen gece otobüsleri gece 12’den sabah 6’ya kadar bir saat arayla şehir merkezi 
Konak ile Evka-3, Tınaztepe, Gaziemir, Balçova ve Çiğli arasında karşılıklı hareket eder.
Otobüs sefer saatleri, hat numaraları ve güzergâhlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için ESHOT’un resmi 
internet sitesini ziyaret edebilir ya da çağrı merkezini arayabilirsiniz.
www.eshot.gov.tr    
Çağrı Merkezi: 320 0 320

Metro
Metro ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İzmir Metro A.Ş. tarafından 
sürdürülür. İzmir metro ağı kapsamında 17 metro istasyonu bulunur. Bunlar sırasıyla Fahrettin 
Altay, Poligon, Göztepe, Hatay, İzmirspor, Üçyol, Konak, Çankaya, Basmane, Hilal, Halkapınar, 
Stadyum, Sanayi, Bölge, Bornova, Ege Üniversitesi ve Evka – 3 istasyonlarıdır. Hilal, yolcuların 
banliyö sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur. Halkapınar, hem banliyö sistemine 
geçiş istasyonu hem de otobüslerin aktarma merkezidir. Fahrettin Altay istasyonundan da 
otobüslerin aktarma merkezine ulaşılabilir. Metro sefer saati ve ücretlerine ilişkin ayrıntılı bilgi 
için Metro A.Ş. resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
www.izmirmetro.com.tr

Banliyö
İzmir’de banliyö ile toplu ulaşım hizmetleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD’nin %50 
ortaklığı ile kurulmuş olan İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi A.Ş, kısa adıyla İZBAN tarafından 
sürdürülür. İZBAN ağı kapsamında, Cumaovası ile Aliağa arasında yer alan 32 istasyon bulunur.
Hilal, yolcuların metro sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur.
Halkapınar ise hem metro sistemine geçiş istasyonu, hem de otobüslerin aktarma merkezidir.
İZBAN sefer ve ücretlerine ilişkin bilgi için İZBAN internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
www.izban.com.tr

Yolcu Gemisi ve Arabalı Vapur
Yolcu gemisi ve arabalı vapur ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına 
İZDENİZ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Yolcu gemisi seferleri Bostanlı, Karşıyaka, Bayraklı, Alsancak, Pasaport, Konak, Göztepe ve 
Üçkuyular olmak üzere 8 iskeleden yapılır.
Günübirlik tatil yaparak denizin tadını çıkarmak isteyenler için yaz sezonu boyunca Yassıcaada’ya 
da yolcu gemisi seferleri düzenlenir. 
Arabalı vapur seferleri ise Üçkuyular ve Bostanlı iskeleleri arasında şehir içi trafiğine girmeden 
keyifli, güvenli ve hızlı yolculuk imkânı sağlar.
Yolcu gemilerinin ve arabalı vapurların sefer saat ve tarifelerini iskelelerden temin edebileceğiniz 
broşürlerden ya da İZDENİZ resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.
www.izdeniz.com.tr

Bisiklet
İzmir’de motorlu araç kullanımını azaltmak, çevre kirliliğini ve trafik sorununu en aza indirmek ve 
sağlıklı yaşamı özendirmek amacı ile kent bisikleti kiralama sistemi BİSİM oluşturulmuştur.
Şehir merkezinde sahil şeridi boyunca rastlayacağınız bisiklet istasyonlarından dilediğiniz saatte 
bisiklet kiralayabilir, bisikletinizi istediğiniz güzergâhta kullanabilir ve herhangi bir istasyona 
bırakabilirsiniz.
BİSİM sistemi ile ister kredi kartı kullanarak, ister sisteme üye olarak bisiklet kiralayabilirsiniz.
Üyelik işlemleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
BİSİM üyesi olmak, kira ücretlerini öğrenmek, kira koşulları ve istasyonlar hakkında ayrıntılı 
bilgiye ulaşmak için BİSİM resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz.
www.bisim.com.tr  
Tel: 433 51 55

Fayton
İzmir’de ulaşım seçeneklerinin en keyiflisi kentin simgesi haline gelen faytonlardır.
Fayton hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Tarihi görünüşü örnek alınarak özgün modeline uygun yapılan Victoria Klasik tipi modern 
faytonlar, özel giyimli, sürüş, davranış, duruş ve yabancı dil eğitimi almış sürücüler tarafından 
idare edilir ve Haflinger cinsi atlar ile çekilir.
Siz de bu keyfi yaşamak için İzmir Limanı, Gündoğdu Meydanı ya da Konak Pier istasyonlarından 
faytona binebilir, dilerseniz sahil şeridinde, dilerseniz tarihi noktalara doğru nostaljik bir gezinti 
yapabilirsiniz.
Ayrıca, özel günlerinizde önceden randevu almak ve gerekli ödemeleri karşılamak kaydıyla 
fayton kiralayabilirsiniz.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Tur Otobüsleri
İzmir’i, şehir merkezinde panoramik bir tur atarak tanımak isteyen yerli ve yabancı turistler için 
tasarlanan üstü açık tur otobüsleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından işletilir.
Otobüslerde Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca anlatımların yapıldığı rehber 
kulaklıklar bulunur. Ayrıca 6 dilde hazırlanmış güzergâh haritalı İzmir broşürleri de tur 
otobüslerini kullanan yolculara hediye edilir.
Tur otobüsleri için alınan biletler 24 saat geçerlidir. Otobüslerden güzergâh üzerindeki herhangi 
bir durakta inebilir ve aynı biletle yeniden binebilirsiniz.
Panoramik şehir turları saat 09.30’da başlar. Her 30 dakikada bir hareket eden otobüslerin son 
sefer saati ise 16.00’dır.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Kayıp Eşya
Otobüs, metro, banliyö, yolcu gemisi ya da arabalı vapurda eşyanızı unutursanız kayıp eşya 
bürolarına danışabilirsiniz.
ESHOT – İZULAŞ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: 544 Sok. No: 2 Yağhaneler - Konak / İzmir 
Tel: 250 29 77
Kayıp eşyanızın durumunu www.eshot.gov.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Kayıp Eşya Formu’nu doldurarak da 
sorgulayabilirsiniz.
METRO Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Halkapınar İstasyonu / İzmir
Tel: 461 54 45 / Dahili: 9255
İZBAN Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Salhane İstasyonu / İzmir
Tel: 398 32 32
İZDENİZ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Bostanlı Vapur İskelesi Bostanlı / İzmir
Tel: 330 50 71

ULAŞIM KARTLARI

Toplu ulaşım kartları ile ilgili tüm işlemler ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları 
Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülür.
Kart talebi, yenileme, çalınma-arıza bildirimi, bakiye itirazı, dolum-kullanım bilgi talebi gibi 
ulaşım kartlarına ilişkin her konuda Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne danışabilirsiniz.
Adres: Milli Kütüphane Cad. No: 10/1C Konak – İzmir
Tel: 483 64 63

ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI

Engelli Bireyler
Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan kişiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen 
Engelli Kimlik Kartı ya da daha önce verilen Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Engelli 
Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanlarını görevli personele göstererek toplu ulaşım araçlarından 
ücretsiz faydalanır. 
Kartlarında “Ağır Engelli” olarak belirtilen ya da “Ulaşımda Refakatçi Hakkı Vardır” ibaresi bulu-
nan kişiler ise kendileri ile birlikte bir refakatçi ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlana-
bilir.
65 Yaş ve Üzeri 
İzmir’de 65 yaş ve üzeri herkes, nüfus cüzdanlarını yetkili görevlilere göstererek toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

Şehit Aileleri
Şehit Aileleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen Şehit Ailesi Kartı ya da 
ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından verilen bakiye 
gerektirmeyen İzmirim Kart ile toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabilir.

Gaziler
Gaziler ve gazi yakınları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kendilerine verilen 
Gazi Kartı ya da Gazi Ailesi Kartı ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

ÜCRETSİZ ULAŞIM KARTLARI

TÜİK Kartı: Sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için alanda 
görevlendirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) personeli, görev süresince, toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

PTT Kartı: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT bünyesinde dağıtıcı olarak görev yapan 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur personel toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Zabıta Kartı: İzmir sınırları içindeki belediyelerde çalışan zabıta memur personel toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

Basın Kartı: Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen Sarı Basın Kartı sahibi  
basın mensupları toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Polis Kartı: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapan 
emniyet hizmetleri sınıfı personeli toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Orman Muhafaza Kartı: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza 
memurları resmi üniformalı oldukları sürece toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanır.
 
İNDİRİMLİ ULAŞIM KARTLARI

Öğrenci Kartı: Öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından verilen Öğrenci Kartı ile toplu 
ulaşımdan indirimli faydalanır. Öğrenci kartı öğretim yılı başında okul idareleri tarafından 
gerçekleştirilen toplu başvurular aracılığı ile hazırlanır. Toplu başvurudan yararlanamayan 
öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü resmi internet adresi www.eshot.gov.tr üzerinden bireysel 
başvuruda da bulunabilir. İzmir dışında öğrenim gören öğrenciler indirimli seyahat edebilmek için 
üniversitelerinden aldıkları kimlik kartları ya da öğrenci belgesi ile ESHOT Genel Müdürlüğü 
resmi internet adresi üzerinden bireysel başvuruda bulunabilir.
 www.eshot.gov.tr

Öğretmen Kartı: Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma 
Bakanlığı’na bağlı örgün eğitim kurumlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 
kadrolu olarak çalışan eğitim ve öğretim sınıfı personeli Öğretmen Kartı ile toplu ulaşım 
araçlarından indirimli olarak yararlanır.

60 Yaş Kartı: İzmir sınırları içinde ikamet eden 60-65 yaş arası kişiler, günün her saatinde 
öğrenci tarifesi ödeyerek toplu ulaşımdan indirimli yararlanır. 

ÇEVRE

İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre ve insan sağlığını korumak ve iyileştirmek amacı ile çevre 
kirliliğine yol açan her türlü kirleticiye karşı gerekli önlemleri alır ve ilgili denetimleri sürdürür.

Evsel Atıklar
İzmir’de çöp konteynerlerinde biriken evsel atıkların özel atık toplama araçları ile toplanması, 
sokaklar söz konusu olduğunda ilçe belediyelerinin, ana arterler söz konusu olduğunda ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundadır.
İlave çöp konteyneri konulması, çöp konteynerlerinin yıkanması gibi talepler ya da çöplerin 
düzenli toplanmaması ya da toplanırken gürültü yapılması gibi şikâyetlere ilişkin başvurular 
sokak konteynerleri ile ilgili ise ilçe belediyelerine, cadde konteynerleri ile ilgili ise İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmelidir.

Tıbbi Atık
Hastaneler, veteriner klinikleri, poliklinikler, tıbbi tahlil laboratuvarları, muayenehaneler ve diş 
kliniklerinden çıkan tıbbi atıklar, konusunda yetkin eğitimli personel aracılığı ile özel araçlarla 
toplanır ve sterilizasyonu gerçekleştirilmek üzere çevreye zarar vermeden bertaraf tesislerine 
iletilir.

Sanayi Atıkları
Evsel nitelikli ya da düzenli depolama kriterlerine uygun ve analizi yapılmış sanayi atıkları, ilgili 
firmalar tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Düzenli Çöp Depolama Tesisi’ne getirildiği 
takdirde bertaraf edilir.

Moloz Atıkları
Çeşitli kurum ve kuruluşlar inşaat ya da yıkıntı atıklarını, ilçe belediyelerinden Ek-2 belgesi 
aldıktan sonra izinli taşıyıcılar aracılığı ile yasal moloz depolama alanlarına bırakabilir.
İzmir’deki moloz depolama alanlarını öğrenmek, inşaat ya da yıkıntı atıklarını uygun alanlara 
bırakabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak 
başvuruda bulunabilirsiniz.

İlaçlama ve Haşere ile Mücadele Çalışmaları
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca modern yöntemlerle sürekli olarak sivrisinek ile 
mücadele çalışmaları gerçekleştirir.
Hamamböceği, bit, pire, karasinek gibi haşere ve fare mücadelesi için ise hem iç hem de dış 
mekânlara özel ilaçlama çalışmaları yapılır. 
Sokak ve caddelere yerleştirilen çöp konteynerleri haşere üremesine karşı düzenli olarak ve 
talep üzerine ilaçlanır.

İhtiyaç duyduğunuz ilaçlama çalışması için Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü’nü 
arayabilirsiniz. 

Tel: 293 37 14 - 15

Hava Kirliliği
Karşıyaka, Bornova, Güzelyalı ve Alsancak’ta bulunan modern hava kirliliği ölçüm istasyonlarında 
yapılan ölçümlerle hava kirliliği değerleri 24 saat aralıksız olarak izlenir.
Hava kirliliği denetim ekibi, kalitesiz yakıt kullanan, satan ya da kalorifer, kazan, baca bakım ve 
temizliklerini yapmayan konut, işyeri ve sanayi tesislerini tespit eder. Kirliliğin önlenebilmesi için 
denetimleri yapar ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
Hava kirliliğine sebep olduğunu düşündüğünüz kişi ya da kuruluşları Hava Kirliliği Denetim 
Birimi’ne bildirebilirsiniz.

Tel: 293 13 84

Gürültü Kirliliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi yalnızca birinci sınıf gayri sıhhi işletmelere ilişkin gürültü kirliliği 
denetimlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. 
Gürültü kirliliğine yol açan diğer her türlü kurum, kuruluş ya da konutların denetimi ilçe 
belediyelerinin görevidir.
Bu nedenle eğer gürültü kaynağı birinci sınıf gayri sıhhi işletme ise HİM’e başvurabilir, değil ise 
başvurunuzu ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi uyuşmazlıkların çözümünde konu ile ilgili uzman ekip ve teknik 
destek sağlar.

Körfez Denetimi
İzmir Körfezi’ne atık bırakan, limanda yük alımı ve boşaltımı sırasında çevre kirliliği yaratan 
gemileri Körfez Denetim Ekibi kontrol eder. Deniz yüzeyindeki atıkları toplayarak körfezin temiz 
tutulmasını sağlar.
Denize atık madde bıraktığını tespit ettiğiniz kişi, kurum ya da kuruluşlara ilişkin bildirimlerinizi 
Körfez Denetim Şefliği’ne iletebilirsiniz.

Tel:  293 14 26 

SU VE KANALİZASYON İŞLEMLERİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İZSU; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları 
dahilinde yaşayanların içme suyu ve atık su hizmetlerini, çevre ve insan sağlığını esas alarak, 
etkin, verimli ve kesintisiz olarak yürütür.
Su ve atık su işlemlerine ilişkin ihtiyaç duyduğunuz her konuda danışmak için 185 numaralı 
telefon hattını arayabilir ya da Cumhuriyet Bulvarı No: 16 - Konak adresinde bulunan İZSU Genel 
Müdürlüğü’nü ziyaret edebilirsiniz.

YENİ ABONE
Yeni abonelik için gerekli belgeler:
•  Yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı) aslı ve fotokopisi
•  Numaralandırma krokisi ya da belgesi aslı ve fotokopisi
•  Tapu aslı ve fotokopisi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Kanal ruhsatnamesi
•  DASK (Doğal Afet Sigortası) belgesi (15.06.2004 tarihinden sonra yapı kullanma izin belgesi 
almış olanlar için)
Abone ücreti, ilgili yetkililer tarafından tespit çalışması yapıldıktan sonra, bağlanacak suyun 
şebekeye olan mesafesi, çapı gibi özellikler dikkate alınarak belirlenir.
Piyasadan temin edeceğiniz yeni su sayacı; İZSU standartlarına uygun, gliserin korumalı ve yaş 
tip su sayacı olmalıdır.

SAYAÇLAR
Sayaç Değiştirme
İZSU Genel Müdürlüğü ya da ilgili şube müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunmanız halinde, 
“sayaç değiştirme bülteni” düzenlenir ve arızalı olduğu tespit edilen sayaç değiştirilir.
Sayacın sarfiyat göstermediği dönemler için ise geriye dönük kıyas tahakkuku yapılarak ödeme 
miktarı belirlenir.

Su Faturasına İtiraz
Su faturasında belirtilen kullanım ve ödeme miktarlarının hatalı olduğunu düşünüyorsanız bağlı 
bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz.
İtiraz durumunda, sayacınızın kontrolü için İZSU tarafından düzenlenen dilekçe Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’ne gönderilir.
Faturaya itirazda bulunduysanız, işlem sonuçlanana kadar ödemeyi izinli duruma getirme 
talebinde bulunabilirsiniz.

Kontrol sonucunda sayacınız arızalı çıkarsa ve fatura bedelinizi itiraz öncesinde yatırmış iseniz 
ödemiş olduğunuz tutar, isteğinize bağlı olarak ya müteakip ödemenizde otomatik olarak 
düşürülür ya da tarafınıza ödenir.

Abonelik Dondurma (Geçici Kapama İşlemi)
Belirli bir süre için kullanılmayacak konut ya da iş yeri için geçici kapama işlemi yapılabilir. 
Geçici kapama uygulanacak tarihler verilen dilekçede belirtilmelidir.
Bu işlemin gerçekleşmesi için, abone numaranıza kayıtlı herhangi bir borç bulunmaması 
gerekmektedir. Bu durumda, abone servisi sayacı sökmeden geçici kapama işlemi yapabilir. 
Geçici sürenin bitimine kadar sarfiyat faturası düzenlenmez.

Abone İptal İşlemi
Aboneliğinizin iptalini istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurunuz.
Abone numarasına kayıtlı tüm borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız. 
Sayaç söküm işlemi yapıldıktan sonra abone teminatı tarafınıza iade edilerek işlem tamamlanır.

İsim değişikliği
Abone ismi değişikliği talep ediyorsanız, bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ve 
kimlik fotokopisi, DASK poliçesi, tapu ya da ikametgâh belgesi ile birlikte başvurunuz. 
Abone numaranıza kayıtlı tahakkuk ve tahsilat borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız.  
Başvurunuz sonucunda teminat ücreti alınarak sözleşme imzalanır ve işlem tamamlanır.
 
Su açma işlemi
Yazılı talepte bulunarak yerinden kaldırdığınız sayacınızı yeniden bağlamak ya da kesilen 
suyunuzu yeniden açtırmak istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne 
başvuruda bulunabilirsiniz. 
Sayacınız borcunuzdan ötürü yerinden kaldırıldıysa ya da borç nedeni ile suyunuz kesildiyse 
gerekli ödemeyi yaptığınız takdirde sayacınız yeniden takılarak, suyunuz açılır.

Çok Sayaçtan Tek Sayaca 
Apartmanınızda her daireye ait ayrı sayaçlarınızı söktürmek ve hidrofor sistemi ile ortak 
su kullanmak istiyorsanız, apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu çok sayaçtan tek sayaca 
geçiş sağlanır.

Tek Sayaçtan Çok Sayaca Geçiş
Tek sayaçla hidrofordan ortak su kullanıyorsanız ve sayaçlarınızın ayrılarak farklı abonelikler 
oluşturulmasını istiyorsanız apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu tek sayaçtan çok sayaca 
geçiş sağlanır.

İZSU Şebekesi Dışındaki Kaynaklardan Temin Edilen Suyun Kullanılması

İZSU şebekesi dışındaki kaynaklardan temin ettiğiniz suyu kullanıyorsanız, ilgili İZSU Şube 
Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak Atık Su Abonelik Sözleşmesi imzalamanız gerekir.
Abonelik ücreti, sözleşme imzalandıktan ve sayaç bağlandıktan sonra ilk sarfiyat faturasına 
eklenir.

Ayrıca İZSU Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak için Alo 185 numaralı hattı arayarak;
•  Su ve kanalizasyon şebeke arızalarını günün her saati bildirebilir,
•  Semtinizdeki planlı su kesintilerini öğrenebilir, 
•  Kaçak su kullanımlarını ihbar edebilir,
•  Dış mekânlardaki kanallardan kaynaklanan koku şikâyetlerinizi iletebilirsiniz.

Yaşadığınız bölge ile ilgili, 
•  Yağmur suyu ızgarası
•  Su tahliye hattı yenilemesi
•  Dere ıslahı yapımı
•  Dere üstü yaya köprüsü yapımı talebinde bulunabilirsiniz.
Dilek, öneri ve şikâyetleriniz ilgili birimlere aktarılacak, tarafınıza en kısa sürede geri dönüş 
yapılacaktır.

İZSU’nun sağladığı tüm hizmetlere ilişkin ayrıntılı bilgi için: 
www.izsu.gov.tr

İMAR İŞLERİ 

Parsel planlama, numaralandırma, yapı ruhsatı verme, yapı kullanım izni verme, ruhsatsız/kaçak 
yapılaşmayı önleme gibi her türlü imar uygulaması yetki ve sorumluluğu ilçe belediyelerine aittir.
Söz konusu konulara ilişkin başvurularınızı ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile İmar Denetim Dairesi 
Başkanlığı görev yetki ve sorumlulukları ise;

•  İmar yönetmeliği, yüksek yapılar yönetmeliği, otopark yönetmeliği uygulama esasları gibi 
gerekli yönetmelikleri hazırlamak, mevcut yönetmeliklere ilave ya da düzenlemeler yapmak,
•  İlçe belediyelerine esas olmak üzere otopark bölge sınırları bedellerini saptamak ve 
güncelleştirmek,
•  Yüksek Yapılar Yönetmeliği gereğince İnceleme Kurulu’nu toplayarak alınan kararları talep 
sahibine ve ilgili meslek odalarına bildirmek,
•  İmar denetimleri yapmak,
•  İmar mevzuatına ilişkin uygulamaları değerlendirmek ve uygulama birliğini sağlayıcı ve 
bağlayıcı koordinasyon kararları almak, uygulanmasını denetlemektir.

ALTYAPI KOORDİNASYON HİZMETLERİ

Altyapı koordinasyon hizmetlerinin başlıca amacı; şehrin temel altyapı çalışmaları için gerekli 
izinlerin sağlanması, çalışmaların denetiminin gerçekleştirilmesi ve koordinasyon içinde sonuca 
ulaştırılmasıdır.

Bunlar arasında öncelikli olarak:
•  İçme suyu ve kanal projeleri,
•  Elektrik, gaz, telefon, fiberoptik bağlantı hattı projeleri,
•  Banliyö ve metro enerji besleme projeleri,
•  Yollar ve kaplama hizmetleri yer alır.

Bu kapsamda, İzmir içinde altyapı çalışması yapmak isteyen kamu kurum-kuruluşları, 
özel-tüzel şahıslar AYKOME’ye müracaat ederek kazı izni almalıdır. 

İzinsiz veya ruhsata aykırı yapılan çalışmalarda iş durdurulur ve cezai işlem uygulanır.

Denetim ve tuhsat işlemleriniz için Altyapı Koordinasyon Merkezi’ni arayabilirsiniz.
Tel: 293 40 24 – 293 14 04

İLAN VE REKLAM DÜZENLEME İŞLERİ

İlan, reklam ve tanıtım araçlarının kullanımı İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam 
Yönetmeliği uyarınca düzenlenir. Söz konusu yönetmeliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi 
internet adresi www.izmir.bel.tr üzerinde bulunan dokümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

İlan ve reklam uygulamalarını bağlı bulunduğunuz ilçe sınırları içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız ilçe belediyesine, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’ne 
izin başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü iletişim bilgileri:
Tel: 293 42 44 
E-posta: kentestetigi@izmir.bel.tr

VETERİNERLİK HİZMETLERİ

Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların bakımı ve denetimi; mesai saatleri içinde öncelikli olarak 
bulundukları ilçe belediyelerinin, saat 18.00’den sonra ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
sorumluluğundadır. Sokak hayvanlarına ilişkin bakım, kısırlaştırma ya da gürültü konularında 
başvurularınızı bağlı bulunduğunuz ilçe belediyesine iletebilirsiniz.

Ancak engelli, ağır hasta ve kendine bakamayacak durumda olan ya da toplumla uzlaşamayan 
saldırgan sokak köpekleri ile sahipleri tarafından bakılamayan evcil köpekler İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Işıkkent Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne kalıcı olarak kabul 
edilir.

Saldırgan sokak köpeklerinin bakımevine kabulü, ancak bir kişinin yaralanmasına sebep olduğu 
ve o kişi yaralanmaya ilişkin doktor raporu beyan ettiği takdirde gerçekleşir.

Yaralı sokak hayvanları tedavi, kısırlaştırma ve aşı işlemleri yapıldıktan sonra (köpekler kulak 
küpeleri takılarak, kediler ise kulaklarına işaret bırakılarak) alındıkları bölgeye geri bırakılır.

Bakımları yapılmak üzere belediyeler tarafından alıkonulan sokak hayvanları 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu’na göre alındıkları yere geri bırakılmak zorundadır.

Köpek sahibi olmak isterseniz İzmir Büyükşehir Belediyesi Işıkkent Köpek Bakımevi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’ne güvenle başvurulabilirsiniz. Merkezden sahiplenilen köpeğiniz size 
aşıları yapılmış ve kısırlaştırılmış olarak ücretsiz teslim edilir.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunu gereğince yerel yönetimlerin sahipli hayvanlara hizmet 
vermesi yasaklanmıştır.
 
Yaralanmış sahipsiz sokak hayvanları için İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri 
Şube Müdürlüğü Acil Müdahale Ekibi’ne ulaşmak için:
293 39 80

ZABITA HİZMETLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehir içinde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için zabıta 
hizmetleri sürdürür. Bunu yerine getirirken kurallara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen 
ceza ve diğer yaptırımları uygular.

•  Çevreye zarar verdiği tespit edilen kuruluşların geçici olarak mühürlenmesi, kapatılması, 
işyeri sahipleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması,
•  Sebze ve meyve haline getirilen kaçak sebze meyveye el konulması, getirenler hakkında 
para cezası uygulanması,
•  İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliğine aykırı reklam panoları, bez afiş, tahta pano, levha ve 
tentelerin toplatılması, sahipleri hakkında para cezası uygulanması İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanlığı görevleri arasındadır.

Seyyar satıcıların yakalanması, mallarına el konulması, sağlığa zararlı ürünlerinin imha edilmesi, 
ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır.

Bu konulara ilişkin dilek, öneri ve şikayetlerinizi 444 40 35 numaralı telefondan HİM’e 
iletebilirsiniz.

Hatalı park eden araçların çekilmesi, kurtarılması ve götürülmesi yetki ve sorumluluğu ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda değil, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndedir.

EŞREFPAŞA HASTANESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, toplumun her kesimine kaliteli sağlık hizmeti 
sunan, ileri teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü bir sağlık kuruluşudur.
200 yatak kapasitesi, 9 ameliyat odası, 2 doğumhanesi bulunan Eşrefpaşa Hastanesi 600’e yakın 
personeli ile hızlı, güvenli ve etkili bir hizmet anlayışı oluşturma hedefi ile çalışır.

Hizmet Birimleri    

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Plastik Cerrahi    Aile Hekimliği   

Ortopedi ve Travmatoloji   Anestezi    Göğüs Hastalıkları  

Genel Cerrahi    Beslenme ve Diyet   Nöroloji   

Üroloji     Biyokimya Laboratuvarı  Kardiyoloji   

Göz     Patoloji Laboratuvarı   Psikiyatri   

Diş     Mikrobiyoloji Laboratuvarı  Dahiliye   

Radyoloji    Uyku Bozuklukları   Dermatoloji   

KBB     Spor Hekimliği   Enfeksiyon Hastalıkları 

Kadın Hastalıkları ve Doğum İlkyardım Eğitim Merkezi  Fizik Tedavi ve 

Çocuk ve Ergen Ruh    
Sağlığı ve Hastalıkları   

Ambulans Hizmeti

Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde iki adet kırmızı kuşaklı acil yardım ambulansı, 5 adet mavi 
kuşaklı hasta nakil ambulansı ve 1 adet tam teşekküllü diş sağlığı taraması ve tedavi hizmetleri 
aracı bulunur.
Ambulans ile nakil hizmetinden yararlanmak isterseniz www.esrefpasahastanesi.izmir.bel.tr 
adresinde bulunan Ambulans Talep Formu’nu doldurabilir ya da dilekçe yazarak Eşrefpaşa 
Hastanesi Başhekimliği’ne başvurabilirsiniz.

HUZUREVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi 70 dönüm arazi üzerinde bir adet çok katlı 
bina ve ikisi ağır bakım (geriatri) servisi olmak üzere 12 adet tek katlı servisten oluşur. Çok katlı 
binasında, 264 yaşlıya, 44 yaşlı kapasiteli ağır bakım servisinde ise hastalığı ağır seyreden 
yaşlılarımıza hizmet verir.

Huzurevine Kabul Şartları
•  60 yaş ve üzeri yaşta olmak
•  Günlük yaşam faaliyetlerini (yeme, içme, tuvalet gibi)bağımsız yapabilecek nitelikte olmak
•  Yatalak ya da devamlı yatarak tıbbi tedavi ve bakıma ihtiyacı olmamak
•  Beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını karşılamasına engel olacak sakatlığı ve bir hastalığı 
bulunmamak
•  Ruhsal sağlığı yerinde olmak
•  Bulaşıcı ve sürekli tedaviyi gerektiren ağır hastalıklara sahip olmamak
•  Uyuşturucu madde ve alkol kullanmamak
•  Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu Sosyal İnceleme Raporu ile saptanmış olmak

Başvuru Evrakları 
•  Başvuru dilekçesi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Ekonomik durum araştırma belgesi
•  4 adet fotoğraf 
•  Sağlık kurulu raporu (huzurevine yerleşme aşamasında istenir)

Verilen Hizmetler
•  Diyetisyen kontrolünde hazırlanan üç öğün yemek
•  Ara öğün olarak çay ve süt servisi
•  Doktorlar tarafından verilen poliklinik hizmeti
•  İleri tetkik ve tedavi için Eşrefpaşa Hastanesi’ne ve diğer hastanelere sevk işlemleri
•  Üç aylık rutin kan ve idrar taraması yaptırılması
•  Yıllık portör ve akciğer taraması yaptırılması
•  Uzman doktorlar tarafından önerilmişse fizik tedavi hizmeti
•  Sağlık durumu uygun yaşlılar için spor merkezi
•  Haftada bir gün çamaşır yıkama, ütüleme hizmeti
•  Sosyal aktiviteler (gezi, spor ve yürüyüş faaliyetleri, koro çalışmaları, yemek organizasyonları)
•  Sosyal servis ekibi tarafından sürdürülen psiko – sosyal destek çalışmaları
•  Kütüphane hizmeti
•  Elişi atölyesi
•  Hobi bahçeleri

Adres: Çamlık Mahallesi Menderes Caddesi No: 418 Gürçeşme-Buca / İzmir
Tel: 293 17 91
GÜÇSÜZLER EVİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Örnekköy’deki 
Müyesser Turfan Güçsüzler Evi, özellikle soğuk kış aylarında, çeşitli kaynaklardan gelen 
bildirimler doğrultusunda sokakta yaşayan evsiz vatandaşlara yemek ve barınma olanağı sağlar.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılır, ihtiyaç halinde Eşrefpaşa 
Hastanesi’nde tedavileri gerçekleştirilir. 3 ay olarak belirlenen barınma hakkı süresi ihtiyaç 
durumuna göre uzatılabilir.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşlardan yaşı uygun olanlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
İzmir İl Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar ile huzurevi ya da bakım merkezlerine 
yerleştiriliyor, çalışabilecek durumda olanlar ise Türkiye İş Kurumu İŞKUR’a yönlendirilerek iş 
bulmaları sağlanıyor.

Adres: 7449 Sok.  No: 16 Zübeyde Hanım  Mah. Örnekköy – Karşıyaka / İzmir
Tel: 361 71 51

Şiddet gören, maddi gücüne el konan, istemediği halde ilişkiye zorlanan, aşağılanan ya da 
ayrımcılığa uğrayan kadınlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi var.
Tüm kadınlar Kadın Danışma Merkezi’nden ücretsiz psikolojik, hukuki ve sosyal danışmanlık 
hizmeti alabilir, dilerse çocukları ile birlikte Kadın Sığınma Evi’ne konuk olabilir.

Kadın Danışma Merkezi iletişim bilgileri: 
 
Adres: Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü
Kültürpark Fuar Alanı – İzmir
Tel: 293 4 293    Faks: 445 30 88
E-posta: kadindanisma@izmir.bel.tr
kadindanisma.izmir.bel.tr

YARDIMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de yaşayan herkesi zor gününde de yalnız bırakmamayı hedef 
edinerek faaliyetlerini sürdürür. Bu amaçla ihtiyaç sahibi kişilerin sosyal hayata katılımını, sadece 
yardım dağıtarak değil, sorunlarına kalıcı çözüm üreterek destekler.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na aşağıdaki konularda 
başvurabilirsiniz. 

 

KENT EKMEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği tüm kültür sanat etkinliklerinin ayrıntılı bilgisine 
www.izmir.bel.tr/Kultursanat adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Bu adres üzerinden dilerseniz, gitmek istediğiniz konser, tiyatro, sergi ya da sinema için bilet satın 
alabilir, kültür sanat merkezlerine ilişkin detayları araştırabilir ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi 
kültür sanat haberlerini okuyabilirsiniz.

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
Adres: Mithatpaşa Caddesi No: 1087 Güzelyalı / İzmir
Telefon: 293 38 18
www.aassm.org.tr

İZMİRSANAT
Adres: Kültürpark Fuar Alanı 26 Ağustos Kapısı yakını
Telefon: 293 40 49
www.izmirsanat.org.tr

İSMET İNÖNÜ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
Adres: Kültürpark Fuar Alanı Lozan Kapısı yakını
Telefon: 293 46 04 

ATATÜRK FUAR AÇIKHAVA TİYATROSU
Adres: Kültürpark Fuar Alanı
Telefon: 293 17 05

AHMET PİRİŞTİNA KENT ARŞİVİ VE MÜZESİ
Adres: Şair Eşref Bulvarı No: 1-A Çankaya / İzmir
Telefon: 293 39 00
www.apikam.org.tr

ÇETİN EMEÇ SANAT GALERİSİ
Adres: 900 Sokak No: 17 Hisarönü / İzmir
Telefon: 293 35 22

BORNOVA AŞIK VEYSEL AMFİ TİYATRO
Telefon: 293 19 47 

TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI KÜLTÜR MERKEZİ
Telefon: 293 10 91

SPOR AKTİVİTELERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları yüzmeden futbola, basketboldan tekvandoya 21 ayrı 
branşta, 11 merkezde sporcu yetiştiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi spor okullarına ve spor merkezlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için:
www.ibsbspor.org
Adres: Celal Atik Spor Salonu Kültürpark Fuar Alanı / İzmir
Tel: 445 67 54
E-posta: bilgi@izmirbsbspor.org 

ASARLIK SPOR KOMPLEKSİ SPOR OKULU
Masa tenisi salonu, basketbol, jimnastik, pilates, tekvando, judo, kondisyon ve güreş eğitimleri 
Asarlık Spor Kompleksi Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Salon çevresinde ayrıca, 2 adet açık alan basketbol sahası ve 2 adet futbol sahası bulunur.
Adres: Evka-4 Spor Tesisleri 
Tel: 351 38 66 

ASARLIK ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU
Badminton, step, aerobik, sağlıklı yaşam, basketbol eğitimleri Asarlık Çok Amaçlı Spor 
Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21

BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI
Tenis eğitimleri Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilir.
Adres: Kızılay Mahallesi 506 sok. Bornova / İzmir
Tel: 293 38 76
 
BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI BUZ SPORLARI SALONU
Buz Hokeyi, buz dansı, artistik patinaj, senkronize buz dansı eğitimleri Bornova Aşık Veysel 
Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 293 42 12

EKREM AKURGAL YAŞAM PARKI BAYRAKLI SPOR OKULU
Basketbol, voleybol, futbol, step, aerobik, pilates, jimnastik ve tekvando eğitimleri Ekrem Akurgal 
Yaşam Parkı Bayraklı Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21 
 

HALKAPINAR ATATÜRK SPOR SALONU SEHA AKSOY ATLETİZM PİSTİ
Atletizm eğitimleri Halkapınar Atatürk Spor Salonu Seha Aksoy Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21
 
İNCİRALTI SPOR TESİSLERİ BALÇOVA
Faydalanmak isteyen sporseverler için halı saha, voleybol, açık basketbol alanları ile tenis 
kortları bulunmaktadır.  
Tel: 278 06 00 

İNCİRALTI KAYIK ALANI
Kano eğitimleri bu bölgede düzenlenmektedir.
Tel: 425 04 21

BOSTANLI REKREASYON ALANI TESİSLERİ
Tenis eğitimleri düzenlenmektedir.
Ayrıca rekreasyon alanında faydalanmak isteyen sporseverler için 4 tenis kortu, 3 basketbol 
sahası, bir adet de kondisyon aletleri parkı bulunur.
Tel: 362 48 28 
 
BAYRAKLI ÇİÇEK FUTBOL SAHASI
Tel: 345 87 47
 
YEŞİLYURT FUTBOL SAHASI 
Tel: 228 75 75

Vefat eden vatandaşın ölüm raporu; bağlı bulunduğu belediyenin sağlık işleri müdürlüğünden 
veya sağlık ocağı doktorundan alınır.
Vefat gece geç saatlerde olmuş ise doktordan veya sağlık kurumundan ölüm raporu alındıktan 
sonra Mezarlıklar Müdürlüğü’nün ALO 188 No’lu telefonunu arayıp bilgi veriniz. 
Araç kısa sürede gelir ve cenaze teslim alınır. 
İşlemler için sabah Ölüm Raporu ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile ilçe belediyesi sağlık işleri 
müdürlüğüne müracaat edilir. Ölüm Raporu, Gömü İzin Belgesi’ne dönüştürülür. 
Hastanede vefat olduğunda, Gömü İzin Belgesi hastane tarafından düzenlenir. 
Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanını getirmeyi unutmayınız. 
Gömü İzin Belgesi alınan cenazelerin defin işlemleri Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe’de ikamet 
ediyorsa Soğukkuyu Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde; Buca ve Gaziemir ilçelerinde ikamet 
ediyorsa Buca Kaynaklar Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde veya istek doğrultusunda 
Yenişehir’de bulunan Mezarlıklar Müdürlüğü Defin İşlemleri Servisi tarafından, mesai saatlerinde 
yapılır.
Daha önce aile kabristanı almış olanların yeni vefatlarında gömü işlemlerinde “aile kabristanı” 
olduğuna dair belgeyi de getirmeleri gerekmektedir. Defin işlemleri esnasında yıkama, araç, 
morg, gömü yeri ve ruhsat ücreti tahsil edilir. 
Vefat edenin ölüm raporunu 3 gün sonra merkezden alabilirsiniz. 
Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek durumda olanlar, muhtardan Fakir 
İlmühaberi getirdikleri takdirde  tüm işlemleri ücretsiz yapılır; vefat eden Doğançay Mezarlığı’na 
defnedilir. 
Cenazenin başka bir şehre nakli gerekiyorsa İlçe Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden Yol Nakil Belgesi 
alınıp, ilaçlanıp tabut mühürlendikten sonra soğutmalı cenaze araçları ile bedeli karşılığında nakil 
yapılır.

Üste Gömü İşlemleri
Bir mezarın üstüne, 5 yıl geçtikten sonra 1. dereceden yakınının gömüsü yapılabilmektedir. 
Daha önce ölmüş olanın defin belgesi temin edilir ve üste gömü formu ile birinci dereceden 
yakınının muvaffakatı alınarak gömü işlemi yaptırılır. 
Gömüsü yapılan mezarların mezar üstü inşaat yapımı gömü tarihinden en erken 3 ay sonra 
Mezarlıklar Müdürlüğü’nden inşaat ruhsatı alınarak yapılır. 

ALO 188 No’lu özel hat, 24 saat kesintisiz hizmeti vermektedir.
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ULAŞIM VE ULAŞIM KARTLARI
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Hızlı, güleryüzlü ve güvenilir iletişim için buradayız.

Çünkü,
  

  alanında yetkin personelimizle başvurularınızı almak için sizi bekliyoruz.
  İşlemlerinizin yapılmasını beklerken size evinizin rahatlığını sunuyoruz.

  Başvurunuzun takibini yapıyor, sizlerle yeniden görüşmek için sabırsızlanıyoruz.
  İzmir için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmak bize mutluluk veriyor.

Çünkü,

biz kocaman bir aileyiz.

Çünkü,

İZMİR BİZİM EVİMİZ.

  

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HALKLA İLİŞKİLER ve MUHTARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bu küçük rehberi sizler için hazırladık.
İstedik ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü hizmetlere ulaşmanın en kolay yolu 
hep elinizin altında olsun.
Bu kitapçıkta yanıtını bulamadığınız tüm sorular için bize danışabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü olarak 5 farklı 
birimle hizmetlerimizi sürdürüyoruz.
Bize ister telefonla, ister internet aracılığıyla, ister muhtarınızla görüşerek ya da isterseniz 
şahsen İzmir Büyükşehir Belediyesi binasına gelerek ulaşabilirsiniz.

Hemşehri İletişim Merkezi

“Bize kısaca HİM diyebilirsiniz.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı dinamik ve güleryüzlü bir ekibiz.

E-posta, web adresi, kiosk (metro istasyonlarında bulunan elektronik iletişim sistemi), 
faks ve mektup aracılığı ile bize ulaştırdığınız başvuruları kayıt altına alıyor, 
birimlerden ilgili yanıt geldiğinde en kısa sürede sizlere geri dönüş yapıyoruz.

Doğrudan ve kolay iletişimin adresi, HİM’e ulaşmak çok kolay.

him@izmir.bel.tr
www.him.izmir.bel.tr
www.izmir.bel.tr
www.twitter.com/izmirhim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak / İzmir

Faks: 293 39 95

Çağrı Merkezi

7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz Çağrı Merkezi’nde, uzman operatörlerimiz aracılığı ile başvurularınızı 
kayıt altına alıyor, ilgili birime yönlendiriyor ve işlem sonucunda sizleri haberdar ediyoruz.

Çağrı Merkezi’ne ulaşmak için aramanız gereken numara:
444 40 35

* Çağrı Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
İZSU’ya ilişkin başvuruları ALO 185 numaralı hattan kabul etmektedir.

Muhtarlar Masası

Yerel yönetimin ilk kademesi olan muhtarlarımızın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile doğrudan ve 
kolay iletişim kurmalarını Muhtarlar Masası ile sağlıyoruz. 
Dilek, öneri ve şikâyetlerinizi muhtarlarınız aracılığı ile de bize ulaştırabilirsiniz. 
Hizmet odaklı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Muhtarlar Masası ile muhtarlarımızı 
faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmenin yanı sıra, onların teknik donanım ve 
sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyoruz.

Muhtarlarımız için iletişim numaralarımız:
Tel: 293 15 90 – 293 15 31 – 293 12 76
Faks: 293 19 26

Santral

Hafta içi 08.00 – 17.00 saatleri arasında gelen tüm çağrılara cevap vererek ilgili birime 
yönlendiriyor, ayrıca birimler arası ve dış arama yetkisi olmayan birimlerin görüşme 
yapabilmelerini sağlıyoruz.

Santral numaramız: 293 12 00

Merkez -1 Telsiz

Emniyet ekipleri, belediye birimleri ve ilçe belediyelerinden telsiz ve telefon aracılığıyla iletilen 
ihbarların en kısa sürede ilgili birime aktarılmasını sağlıyor, acil müdahale gerektiren anlarda 
birimler arası koordinasyon kuruyoruz.

Tel: 293 13 14 – 293 11 00 - 293 11 98  /  Faks: 293 10 99

                           

İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Kurtarma ve Sağlık ekibi AKS, 7 gün 24 saat kesintisiz acil 
yardım hizmeti vermektedir.

Trafik kazası, yangın, patlama, su baskını, doğal afet, can kurtarma durumlarında cep telefonu, 
sabit telefon ya da ankesörlü telefonlardan ücretsiz telefon hattı 110’u arayabilirsiniz.

Suç teşkil eden bir durumla karşılaştığınızı düşünüyor ve kolluk kuvvetlerine ihtiyaç duyuyorsanız 
Emniyet Genel Müdürlüğü acil ihbar ve yardım hattı 155’i aramalısınız.

Acil durum görüşmelerinde yetkililere, sakin bir ses tonu ve anlaşılır ifadeler ile bulunduğunuz 
adresi, acil durumun türünü ve tehlikede olan kişi sayısını bildiriniz.

 

ULAŞIM VE ULAŞIM KARTLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanına hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması 
için kara-deniz-demir yolu entegrasyonunu hedef edinerek ulaşım hizmetlerini sürdürür.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu taşıt seçenekleri arasında temel olarak otobüs, 
metro, banliyö sistemi, yolcu gemisi, arabalı vapur, bisiklet ve faytonlar yer alır.
Gitmek istediğiniz yere en kolay nasıl ulaşabileceğinizi öğrenmek için güzergâh ve taşıt 
seçeneklerinizi gösteren Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi’nden yararlanabilirsiniz.
Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi: asps1.unibel.com.tr
 
İzmirim Kart
Toplu ulaşım araçlarından yararlanmak için İzmir’de “İzmirim Kart” adı verilen elektronik kart 
sistemi kullanılır. İzmirim Kart, tüm toplu taşıma araçlarında geçerlidir ve kentin hemen her 
köşesinde bulunan İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan temin edilebilir. 
İzmirim Kart’ı yalnızca bir defa satın almanız yeterlidir. Kartın geçerlilik süresi yoktur. İster yetkili 
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan, ister aktarma merkezlerindeki otomatlardan 
dilediğiniz zaman ve dilediğiniz kadar bakiye yüklemesi yapabilirsiniz. Bakiyeniz, kartınızı taşıt 
araçlarında bulunan elektronik sayaçlara gösterdikçe azalır. Bakiye tükendiğinde karta yeniden 
yükleme yapmanız gerekir.
Size en yakın İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’nı www.eshot.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

90 Dakika Uygulaması
İzmir’de toplu ulaşım araçlarını tercih eden yolcuların İzmirim Kart bakiyelerinden 90 dakika 
içinde yalnızca ilk binişlerinde bilet ücreti düşer.
İzmirim Kart’ınızı araçlardaki elektronik sayaca göstermenizi takip eden 90 dakika boyunca, 
tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilirsiniz.
90 dakika sonraki ilk yolculukta kart bakiyenizden yeniden bir binişlik ücret düşer.

3-5 Bilet
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktaları’nda bulunan “3-5 Bilet” isimli kartlarla da yolculuk 
yapabilirsiniz. 3-5 Bilet üç farklı seçenekle satışa sunulur; iki binişlik, üç binişlik ya da beş binişlik 
alternatifleri mevcuttur. İzmirim Kart’tan farklı olarak 3-5 Bilet ile 90 dakika uygulamasından 
yararlanılamaz. 3-5 Bilet’e yeniden yükleme yapılamaz. 3-5 Bilet’in geçerlilik süresi ilk kullanım 
tarihinden itibaren 35 gündür.

Otobüs
Otobüs ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına ESHOT Genel Müdürlüğü 
tarafından sürdürülür.

İzmir şehir merkezinde otobüs seferleri 24 saat kesintisiz olarak gerçekleştirilir.
Baykuş adı verilen gece otobüsleri gece 12’den sabah 6’ya kadar bir saat arayla şehir merkezi 
Konak ile Evka-3, Tınaztepe, Gaziemir, Balçova ve Çiğli arasında karşılıklı hareket eder.
Otobüs sefer saatleri, hat numaraları ve güzergâhlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için ESHOT’un resmi 
internet sitesini ziyaret edebilir ya da çağrı merkezini arayabilirsiniz.
www.eshot.gov.tr    
Çağrı Merkezi: 320 0 320

Metro
Metro ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İzmir Metro A.Ş. tarafından 
sürdürülür. İzmir metro ağı kapsamında 17 metro istasyonu bulunur. Bunlar sırasıyla Fahrettin 
Altay, Poligon, Göztepe, Hatay, İzmirspor, Üçyol, Konak, Çankaya, Basmane, Hilal, Halkapınar, 
Stadyum, Sanayi, Bölge, Bornova, Ege Üniversitesi ve Evka – 3 istasyonlarıdır. Hilal, yolcuların 
banliyö sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur. Halkapınar, hem banliyö sistemine 
geçiş istasyonu hem de otobüslerin aktarma merkezidir. Fahrettin Altay istasyonundan da 
otobüslerin aktarma merkezine ulaşılabilir. Metro sefer saati ve ücretlerine ilişkin ayrıntılı bilgi 
için Metro A.Ş. resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
www.izmirmetro.com.tr

Banliyö
İzmir’de banliyö ile toplu ulaşım hizmetleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD’nin %50 
ortaklığı ile kurulmuş olan İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi A.Ş, kısa adıyla İZBAN tarafından 
sürdürülür. İZBAN ağı kapsamında, Cumaovası ile Aliağa arasında yer alan 32 istasyon bulunur.
Hilal, yolcuların metro sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur.
Halkapınar ise hem metro sistemine geçiş istasyonu, hem de otobüslerin aktarma merkezidir.
İZBAN sefer ve ücretlerine ilişkin bilgi için İZBAN internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
www.izban.com.tr

Yolcu Gemisi ve Arabalı Vapur
Yolcu gemisi ve arabalı vapur ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına 
İZDENİZ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Yolcu gemisi seferleri Bostanlı, Karşıyaka, Bayraklı, Alsancak, Pasaport, Konak, Göztepe ve 
Üçkuyular olmak üzere 8 iskeleden yapılır.
Günübirlik tatil yaparak denizin tadını çıkarmak isteyenler için yaz sezonu boyunca Yassıcaada’ya 
da yolcu gemisi seferleri düzenlenir. 
Arabalı vapur seferleri ise Üçkuyular ve Bostanlı iskeleleri arasında şehir içi trafiğine girmeden 
keyifli, güvenli ve hızlı yolculuk imkânı sağlar.
Yolcu gemilerinin ve arabalı vapurların sefer saat ve tarifelerini iskelelerden temin edebileceğiniz 
broşürlerden ya da İZDENİZ resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.
www.izdeniz.com.tr

Bisiklet
İzmir’de motorlu araç kullanımını azaltmak, çevre kirliliğini ve trafik sorununu en aza indirmek ve 
sağlıklı yaşamı özendirmek amacı ile kent bisikleti kiralama sistemi BİSİM oluşturulmuştur.
Şehir merkezinde sahil şeridi boyunca rastlayacağınız bisiklet istasyonlarından dilediğiniz saatte 
bisiklet kiralayabilir, bisikletinizi istediğiniz güzergâhta kullanabilir ve herhangi bir istasyona 
bırakabilirsiniz.
BİSİM sistemi ile ister kredi kartı kullanarak, ister sisteme üye olarak bisiklet kiralayabilirsiniz.
Üyelik işlemleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
BİSİM üyesi olmak, kira ücretlerini öğrenmek, kira koşulları ve istasyonlar hakkında ayrıntılı 
bilgiye ulaşmak için BİSİM resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz.
www.bisim.com.tr  
Tel: 433 51 55

Fayton
İzmir’de ulaşım seçeneklerinin en keyiflisi kentin simgesi haline gelen faytonlardır.
Fayton hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Tarihi görünüşü örnek alınarak özgün modeline uygun yapılan Victoria Klasik tipi modern 
faytonlar, özel giyimli, sürüş, davranış, duruş ve yabancı dil eğitimi almış sürücüler tarafından 
idare edilir ve Haflinger cinsi atlar ile çekilir.
Siz de bu keyfi yaşamak için İzmir Limanı, Gündoğdu Meydanı ya da Konak Pier istasyonlarından 
faytona binebilir, dilerseniz sahil şeridinde, dilerseniz tarihi noktalara doğru nostaljik bir gezinti 
yapabilirsiniz.
Ayrıca, özel günlerinizde önceden randevu almak ve gerekli ödemeleri karşılamak kaydıyla 
fayton kiralayabilirsiniz.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Tur Otobüsleri
İzmir’i, şehir merkezinde panoramik bir tur atarak tanımak isteyen yerli ve yabancı turistler için 
tasarlanan üstü açık tur otobüsleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından işletilir.
Otobüslerde Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca anlatımların yapıldığı rehber 
kulaklıklar bulunur. Ayrıca 6 dilde hazırlanmış güzergâh haritalı İzmir broşürleri de tur 
otobüslerini kullanan yolculara hediye edilir.
Tur otobüsleri için alınan biletler 24 saat geçerlidir. Otobüslerden güzergâh üzerindeki herhangi 
bir durakta inebilir ve aynı biletle yeniden binebilirsiniz.
Panoramik şehir turları saat 09.30’da başlar. Her 30 dakikada bir hareket eden otobüslerin son 
sefer saati ise 16.00’dır.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Kayıp Eşya
Otobüs, metro, banliyö, yolcu gemisi ya da arabalı vapurda eşyanızı unutursanız kayıp eşya 
bürolarına danışabilirsiniz.
ESHOT – İZULAŞ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: 544 Sok. No: 2 Yağhaneler - Konak / İzmir 
Tel: 250 29 77
Kayıp eşyanızın durumunu www.eshot.gov.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Kayıp Eşya Formu’nu doldurarak da 
sorgulayabilirsiniz.
METRO Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Halkapınar İstasyonu / İzmir
Tel: 461 54 45 / Dahili: 9255
İZBAN Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Salhane İstasyonu / İzmir
Tel: 398 32 32
İZDENİZ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Bostanlı Vapur İskelesi Bostanlı / İzmir
Tel: 330 50 71

ULAŞIM KARTLARI

Toplu ulaşım kartları ile ilgili tüm işlemler ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları 
Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülür.
Kart talebi, yenileme, çalınma-arıza bildirimi, bakiye itirazı, dolum-kullanım bilgi talebi gibi 
ulaşım kartlarına ilişkin her konuda Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne danışabilirsiniz.
Adres: Milli Kütüphane Cad. No: 10/1C Konak – İzmir
Tel: 483 64 63

ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI

Engelli Bireyler
Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan kişiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen 
Engelli Kimlik Kartı ya da daha önce verilen Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Engelli 
Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanlarını görevli personele göstererek toplu ulaşım araçlarından 
ücretsiz faydalanır. 
Kartlarında “Ağır Engelli” olarak belirtilen ya da “Ulaşımda Refakatçi Hakkı Vardır” ibaresi bulu-
nan kişiler ise kendileri ile birlikte bir refakatçi ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlana-
bilir.
65 Yaş ve Üzeri 
İzmir’de 65 yaş ve üzeri herkes, nüfus cüzdanlarını yetkili görevlilere göstererek toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

Şehit Aileleri
Şehit Aileleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen Şehit Ailesi Kartı ya da 
ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından verilen bakiye 
gerektirmeyen İzmirim Kart ile toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabilir.

Gaziler
Gaziler ve gazi yakınları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kendilerine verilen 
Gazi Kartı ya da Gazi Ailesi Kartı ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

ÜCRETSİZ ULAŞIM KARTLARI

TÜİK Kartı: Sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için alanda 
görevlendirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) personeli, görev süresince, toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

PTT Kartı: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT bünyesinde dağıtıcı olarak görev yapan 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur personel toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Zabıta Kartı: İzmir sınırları içindeki belediyelerde çalışan zabıta memur personel toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

Basın Kartı: Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen Sarı Basın Kartı sahibi  
basın mensupları toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Polis Kartı: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapan 
emniyet hizmetleri sınıfı personeli toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Orman Muhafaza Kartı: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza 
memurları resmi üniformalı oldukları sürece toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanır.
 
İNDİRİMLİ ULAŞIM KARTLARI

Öğrenci Kartı: Öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından verilen Öğrenci Kartı ile toplu 
ulaşımdan indirimli faydalanır. Öğrenci kartı öğretim yılı başında okul idareleri tarafından 
gerçekleştirilen toplu başvurular aracılığı ile hazırlanır. Toplu başvurudan yararlanamayan 
öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü resmi internet adresi www.eshot.gov.tr üzerinden bireysel 
başvuruda da bulunabilir. İzmir dışında öğrenim gören öğrenciler indirimli seyahat edebilmek için 
üniversitelerinden aldıkları kimlik kartları ya da öğrenci belgesi ile ESHOT Genel Müdürlüğü 
resmi internet adresi üzerinden bireysel başvuruda bulunabilir.
 www.eshot.gov.tr

Öğretmen Kartı: Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma 
Bakanlığı’na bağlı örgün eğitim kurumlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 
kadrolu olarak çalışan eğitim ve öğretim sınıfı personeli Öğretmen Kartı ile toplu ulaşım 
araçlarından indirimli olarak yararlanır.

60 Yaş Kartı: İzmir sınırları içinde ikamet eden 60-65 yaş arası kişiler, günün her saatinde 
öğrenci tarifesi ödeyerek toplu ulaşımdan indirimli yararlanır. 

ÇEVRE

İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre ve insan sağlığını korumak ve iyileştirmek amacı ile çevre 
kirliliğine yol açan her türlü kirleticiye karşı gerekli önlemleri alır ve ilgili denetimleri sürdürür.

Evsel Atıklar
İzmir’de çöp konteynerlerinde biriken evsel atıkların özel atık toplama araçları ile toplanması, 
sokaklar söz konusu olduğunda ilçe belediyelerinin, ana arterler söz konusu olduğunda ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundadır.
İlave çöp konteyneri konulması, çöp konteynerlerinin yıkanması gibi talepler ya da çöplerin 
düzenli toplanmaması ya da toplanırken gürültü yapılması gibi şikâyetlere ilişkin başvurular 
sokak konteynerleri ile ilgili ise ilçe belediyelerine, cadde konteynerleri ile ilgili ise İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmelidir.

Tıbbi Atık
Hastaneler, veteriner klinikleri, poliklinikler, tıbbi tahlil laboratuvarları, muayenehaneler ve diş 
kliniklerinden çıkan tıbbi atıklar, konusunda yetkin eğitimli personel aracılığı ile özel araçlarla 
toplanır ve sterilizasyonu gerçekleştirilmek üzere çevreye zarar vermeden bertaraf tesislerine 
iletilir.

Sanayi Atıkları
Evsel nitelikli ya da düzenli depolama kriterlerine uygun ve analizi yapılmış sanayi atıkları, ilgili 
firmalar tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Düzenli Çöp Depolama Tesisi’ne getirildiği 
takdirde bertaraf edilir.

Moloz Atıkları
Çeşitli kurum ve kuruluşlar inşaat ya da yıkıntı atıklarını, ilçe belediyelerinden Ek-2 belgesi 
aldıktan sonra izinli taşıyıcılar aracılığı ile yasal moloz depolama alanlarına bırakabilir.
İzmir’deki moloz depolama alanlarını öğrenmek, inşaat ya da yıkıntı atıklarını uygun alanlara 
bırakabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak 
başvuruda bulunabilirsiniz.

İlaçlama ve Haşere ile Mücadele Çalışmaları
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca modern yöntemlerle sürekli olarak sivrisinek ile 
mücadele çalışmaları gerçekleştirir.
Hamamböceği, bit, pire, karasinek gibi haşere ve fare mücadelesi için ise hem iç hem de dış 
mekânlara özel ilaçlama çalışmaları yapılır. 
Sokak ve caddelere yerleştirilen çöp konteynerleri haşere üremesine karşı düzenli olarak ve 
talep üzerine ilaçlanır.

İhtiyaç duyduğunuz ilaçlama çalışması için Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü’nü 
arayabilirsiniz. 

Tel: 293 37 14 - 15

Hava Kirliliği
Karşıyaka, Bornova, Güzelyalı ve Alsancak’ta bulunan modern hava kirliliği ölçüm istasyonlarında 
yapılan ölçümlerle hava kirliliği değerleri 24 saat aralıksız olarak izlenir.
Hava kirliliği denetim ekibi, kalitesiz yakıt kullanan, satan ya da kalorifer, kazan, baca bakım ve 
temizliklerini yapmayan konut, işyeri ve sanayi tesislerini tespit eder. Kirliliğin önlenebilmesi için 
denetimleri yapar ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
Hava kirliliğine sebep olduğunu düşündüğünüz kişi ya da kuruluşları Hava Kirliliği Denetim 
Birimi’ne bildirebilirsiniz.

Tel: 293 13 84

Gürültü Kirliliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi yalnızca birinci sınıf gayri sıhhi işletmelere ilişkin gürültü kirliliği 
denetimlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. 
Gürültü kirliliğine yol açan diğer her türlü kurum, kuruluş ya da konutların denetimi ilçe 
belediyelerinin görevidir.
Bu nedenle eğer gürültü kaynağı birinci sınıf gayri sıhhi işletme ise HİM’e başvurabilir, değil ise 
başvurunuzu ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi uyuşmazlıkların çözümünde konu ile ilgili uzman ekip ve teknik 
destek sağlar.

Körfez Denetimi
İzmir Körfezi’ne atık bırakan, limanda yük alımı ve boşaltımı sırasında çevre kirliliği yaratan 
gemileri Körfez Denetim Ekibi kontrol eder. Deniz yüzeyindeki atıkları toplayarak körfezin temiz 
tutulmasını sağlar.
Denize atık madde bıraktığını tespit ettiğiniz kişi, kurum ya da kuruluşlara ilişkin bildirimlerinizi 
Körfez Denetim Şefliği’ne iletebilirsiniz.

Tel:  293 14 26 

SU VE KANALİZASYON İŞLEMLERİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İZSU; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları 
dahilinde yaşayanların içme suyu ve atık su hizmetlerini, çevre ve insan sağlığını esas alarak, 
etkin, verimli ve kesintisiz olarak yürütür.
Su ve atık su işlemlerine ilişkin ihtiyaç duyduğunuz her konuda danışmak için 185 numaralı 
telefon hattını arayabilir ya da Cumhuriyet Bulvarı No: 16 - Konak adresinde bulunan İZSU Genel 
Müdürlüğü’nü ziyaret edebilirsiniz.

YENİ ABONE
Yeni abonelik için gerekli belgeler:
•  Yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı) aslı ve fotokopisi
•  Numaralandırma krokisi ya da belgesi aslı ve fotokopisi
•  Tapu aslı ve fotokopisi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Kanal ruhsatnamesi
•  DASK (Doğal Afet Sigortası) belgesi (15.06.2004 tarihinden sonra yapı kullanma izin belgesi 
almış olanlar için)
Abone ücreti, ilgili yetkililer tarafından tespit çalışması yapıldıktan sonra, bağlanacak suyun 
şebekeye olan mesafesi, çapı gibi özellikler dikkate alınarak belirlenir.
Piyasadan temin edeceğiniz yeni su sayacı; İZSU standartlarına uygun, gliserin korumalı ve yaş 
tip su sayacı olmalıdır.

SAYAÇLAR
Sayaç Değiştirme
İZSU Genel Müdürlüğü ya da ilgili şube müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunmanız halinde, 
“sayaç değiştirme bülteni” düzenlenir ve arızalı olduğu tespit edilen sayaç değiştirilir.
Sayacın sarfiyat göstermediği dönemler için ise geriye dönük kıyas tahakkuku yapılarak ödeme 
miktarı belirlenir.

Su Faturasına İtiraz
Su faturasında belirtilen kullanım ve ödeme miktarlarının hatalı olduğunu düşünüyorsanız bağlı 
bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz.
İtiraz durumunda, sayacınızın kontrolü için İZSU tarafından düzenlenen dilekçe Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’ne gönderilir.
Faturaya itirazda bulunduysanız, işlem sonuçlanana kadar ödemeyi izinli duruma getirme 
talebinde bulunabilirsiniz.

Kontrol sonucunda sayacınız arızalı çıkarsa ve fatura bedelinizi itiraz öncesinde yatırmış iseniz 
ödemiş olduğunuz tutar, isteğinize bağlı olarak ya müteakip ödemenizde otomatik olarak 
düşürülür ya da tarafınıza ödenir.

Abonelik Dondurma (Geçici Kapama İşlemi)
Belirli bir süre için kullanılmayacak konut ya da iş yeri için geçici kapama işlemi yapılabilir. 
Geçici kapama uygulanacak tarihler verilen dilekçede belirtilmelidir.
Bu işlemin gerçekleşmesi için, abone numaranıza kayıtlı herhangi bir borç bulunmaması 
gerekmektedir. Bu durumda, abone servisi sayacı sökmeden geçici kapama işlemi yapabilir. 
Geçici sürenin bitimine kadar sarfiyat faturası düzenlenmez.

Abone İptal İşlemi
Aboneliğinizin iptalini istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurunuz.
Abone numarasına kayıtlı tüm borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız. 
Sayaç söküm işlemi yapıldıktan sonra abone teminatı tarafınıza iade edilerek işlem tamamlanır.

İsim değişikliği
Abone ismi değişikliği talep ediyorsanız, bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ve 
kimlik fotokopisi, DASK poliçesi, tapu ya da ikametgâh belgesi ile birlikte başvurunuz. 
Abone numaranıza kayıtlı tahakkuk ve tahsilat borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız.  
Başvurunuz sonucunda teminat ücreti alınarak sözleşme imzalanır ve işlem tamamlanır.
 
Su açma işlemi
Yazılı talepte bulunarak yerinden kaldırdığınız sayacınızı yeniden bağlamak ya da kesilen 
suyunuzu yeniden açtırmak istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne 
başvuruda bulunabilirsiniz. 
Sayacınız borcunuzdan ötürü yerinden kaldırıldıysa ya da borç nedeni ile suyunuz kesildiyse 
gerekli ödemeyi yaptığınız takdirde sayacınız yeniden takılarak, suyunuz açılır.

Çok Sayaçtan Tek Sayaca 
Apartmanınızda her daireye ait ayrı sayaçlarınızı söktürmek ve hidrofor sistemi ile ortak 
su kullanmak istiyorsanız, apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu çok sayaçtan tek sayaca 
geçiş sağlanır.

Tek Sayaçtan Çok Sayaca Geçiş
Tek sayaçla hidrofordan ortak su kullanıyorsanız ve sayaçlarınızın ayrılarak farklı abonelikler 
oluşturulmasını istiyorsanız apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu tek sayaçtan çok sayaca 
geçiş sağlanır.

İZSU Şebekesi Dışındaki Kaynaklardan Temin Edilen Suyun Kullanılması

İZSU şebekesi dışındaki kaynaklardan temin ettiğiniz suyu kullanıyorsanız, ilgili İZSU Şube 
Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak Atık Su Abonelik Sözleşmesi imzalamanız gerekir.
Abonelik ücreti, sözleşme imzalandıktan ve sayaç bağlandıktan sonra ilk sarfiyat faturasına 
eklenir.

Ayrıca İZSU Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak için Alo 185 numaralı hattı arayarak;
•  Su ve kanalizasyon şebeke arızalarını günün her saati bildirebilir,
•  Semtinizdeki planlı su kesintilerini öğrenebilir, 
•  Kaçak su kullanımlarını ihbar edebilir,
•  Dış mekânlardaki kanallardan kaynaklanan koku şikâyetlerinizi iletebilirsiniz.

Yaşadığınız bölge ile ilgili, 
•  Yağmur suyu ızgarası
•  Su tahliye hattı yenilemesi
•  Dere ıslahı yapımı
•  Dere üstü yaya köprüsü yapımı talebinde bulunabilirsiniz.
Dilek, öneri ve şikâyetleriniz ilgili birimlere aktarılacak, tarafınıza en kısa sürede geri dönüş 
yapılacaktır.

İZSU’nun sağladığı tüm hizmetlere ilişkin ayrıntılı bilgi için: 
www.izsu.gov.tr

İMAR İŞLERİ 

Parsel planlama, numaralandırma, yapı ruhsatı verme, yapı kullanım izni verme, ruhsatsız/kaçak 
yapılaşmayı önleme gibi her türlü imar uygulaması yetki ve sorumluluğu ilçe belediyelerine aittir.
Söz konusu konulara ilişkin başvurularınızı ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile İmar Denetim Dairesi 
Başkanlığı görev yetki ve sorumlulukları ise;

•  İmar yönetmeliği, yüksek yapılar yönetmeliği, otopark yönetmeliği uygulama esasları gibi 
gerekli yönetmelikleri hazırlamak, mevcut yönetmeliklere ilave ya da düzenlemeler yapmak,
•  İlçe belediyelerine esas olmak üzere otopark bölge sınırları bedellerini saptamak ve 
güncelleştirmek,
•  Yüksek Yapılar Yönetmeliği gereğince İnceleme Kurulu’nu toplayarak alınan kararları talep 
sahibine ve ilgili meslek odalarına bildirmek,
•  İmar denetimleri yapmak,
•  İmar mevzuatına ilişkin uygulamaları değerlendirmek ve uygulama birliğini sağlayıcı ve 
bağlayıcı koordinasyon kararları almak, uygulanmasını denetlemektir.

ALTYAPI KOORDİNASYON HİZMETLERİ

Altyapı koordinasyon hizmetlerinin başlıca amacı; şehrin temel altyapı çalışmaları için gerekli 
izinlerin sağlanması, çalışmaların denetiminin gerçekleştirilmesi ve koordinasyon içinde sonuca 
ulaştırılmasıdır.

Bunlar arasında öncelikli olarak:
•  İçme suyu ve kanal projeleri,
•  Elektrik, gaz, telefon, fiberoptik bağlantı hattı projeleri,
•  Banliyö ve metro enerji besleme projeleri,
•  Yollar ve kaplama hizmetleri yer alır.

Bu kapsamda, İzmir içinde altyapı çalışması yapmak isteyen kamu kurum-kuruluşları, 
özel-tüzel şahıslar AYKOME’ye müracaat ederek kazı izni almalıdır. 

İzinsiz veya ruhsata aykırı yapılan çalışmalarda iş durdurulur ve cezai işlem uygulanır.

Denetim ve tuhsat işlemleriniz için Altyapı Koordinasyon Merkezi’ni arayabilirsiniz.
Tel: 293 40 24 – 293 14 04

İLAN VE REKLAM DÜZENLEME İŞLERİ

İlan, reklam ve tanıtım araçlarının kullanımı İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam 
Yönetmeliği uyarınca düzenlenir. Söz konusu yönetmeliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi 
internet adresi www.izmir.bel.tr üzerinde bulunan dokümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

İlan ve reklam uygulamalarını bağlı bulunduğunuz ilçe sınırları içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız ilçe belediyesine, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’ne 
izin başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü iletişim bilgileri:
Tel: 293 42 44 
E-posta: kentestetigi@izmir.bel.tr

VETERİNERLİK HİZMETLERİ

Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların bakımı ve denetimi; mesai saatleri içinde öncelikli olarak 
bulundukları ilçe belediyelerinin, saat 18.00’den sonra ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
sorumluluğundadır. Sokak hayvanlarına ilişkin bakım, kısırlaştırma ya da gürültü konularında 
başvurularınızı bağlı bulunduğunuz ilçe belediyesine iletebilirsiniz.

Ancak engelli, ağır hasta ve kendine bakamayacak durumda olan ya da toplumla uzlaşamayan 
saldırgan sokak köpekleri ile sahipleri tarafından bakılamayan evcil köpekler İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Işıkkent Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne kalıcı olarak kabul 
edilir.

Saldırgan sokak köpeklerinin bakımevine kabulü, ancak bir kişinin yaralanmasına sebep olduğu 
ve o kişi yaralanmaya ilişkin doktor raporu beyan ettiği takdirde gerçekleşir.

Yaralı sokak hayvanları tedavi, kısırlaştırma ve aşı işlemleri yapıldıktan sonra (köpekler kulak 
küpeleri takılarak, kediler ise kulaklarına işaret bırakılarak) alındıkları bölgeye geri bırakılır.

Bakımları yapılmak üzere belediyeler tarafından alıkonulan sokak hayvanları 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu’na göre alındıkları yere geri bırakılmak zorundadır.

Köpek sahibi olmak isterseniz İzmir Büyükşehir Belediyesi Işıkkent Köpek Bakımevi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’ne güvenle başvurulabilirsiniz. Merkezden sahiplenilen köpeğiniz size 
aşıları yapılmış ve kısırlaştırılmış olarak ücretsiz teslim edilir.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunu gereğince yerel yönetimlerin sahipli hayvanlara hizmet 
vermesi yasaklanmıştır.
 
Yaralanmış sahipsiz sokak hayvanları için İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri 
Şube Müdürlüğü Acil Müdahale Ekibi’ne ulaşmak için:
293 39 80

ZABITA HİZMETLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehir içinde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için zabıta 
hizmetleri sürdürür. Bunu yerine getirirken kurallara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen 
ceza ve diğer yaptırımları uygular.

•  Çevreye zarar verdiği tespit edilen kuruluşların geçici olarak mühürlenmesi, kapatılması, 
işyeri sahipleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması,
•  Sebze ve meyve haline getirilen kaçak sebze meyveye el konulması, getirenler hakkında 
para cezası uygulanması,
•  İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliğine aykırı reklam panoları, bez afiş, tahta pano, levha ve 
tentelerin toplatılması, sahipleri hakkında para cezası uygulanması İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanlığı görevleri arasındadır.

Seyyar satıcıların yakalanması, mallarına el konulması, sağlığa zararlı ürünlerinin imha edilmesi, 
ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır.

Bu konulara ilişkin dilek, öneri ve şikayetlerinizi 444 40 35 numaralı telefondan HİM’e 
iletebilirsiniz.

Hatalı park eden araçların çekilmesi, kurtarılması ve götürülmesi yetki ve sorumluluğu ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda değil, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndedir.

EŞREFPAŞA HASTANESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, toplumun her kesimine kaliteli sağlık hizmeti 
sunan, ileri teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü bir sağlık kuruluşudur.
200 yatak kapasitesi, 9 ameliyat odası, 2 doğumhanesi bulunan Eşrefpaşa Hastanesi 600’e yakın 
personeli ile hızlı, güvenli ve etkili bir hizmet anlayışı oluşturma hedefi ile çalışır.

Hizmet Birimleri    

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Plastik Cerrahi    Aile Hekimliği   

Ortopedi ve Travmatoloji   Anestezi    Göğüs Hastalıkları  

Genel Cerrahi    Beslenme ve Diyet   Nöroloji   

Üroloji     Biyokimya Laboratuvarı  Kardiyoloji   

Göz     Patoloji Laboratuvarı   Psikiyatri   

Diş     Mikrobiyoloji Laboratuvarı  Dahiliye   

Radyoloji    Uyku Bozuklukları   Dermatoloji   

KBB     Spor Hekimliği   Enfeksiyon Hastalıkları 

Kadın Hastalıkları ve Doğum İlkyardım Eğitim Merkezi  Fizik Tedavi ve 

Çocuk ve Ergen Ruh    
Sağlığı ve Hastalıkları   

Ambulans Hizmeti

Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde iki adet kırmızı kuşaklı acil yardım ambulansı, 5 adet mavi 
kuşaklı hasta nakil ambulansı ve 1 adet tam teşekküllü diş sağlığı taraması ve tedavi hizmetleri 
aracı bulunur.
Ambulans ile nakil hizmetinden yararlanmak isterseniz www.esrefpasahastanesi.izmir.bel.tr 
adresinde bulunan Ambulans Talep Formu’nu doldurabilir ya da dilekçe yazarak Eşrefpaşa 
Hastanesi Başhekimliği’ne başvurabilirsiniz.

HUZUREVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi 70 dönüm arazi üzerinde bir adet çok katlı 
bina ve ikisi ağır bakım (geriatri) servisi olmak üzere 12 adet tek katlı servisten oluşur. Çok katlı 
binasında, 264 yaşlıya, 44 yaşlı kapasiteli ağır bakım servisinde ise hastalığı ağır seyreden 
yaşlılarımıza hizmet verir.

Huzurevine Kabul Şartları
•  60 yaş ve üzeri yaşta olmak
•  Günlük yaşam faaliyetlerini (yeme, içme, tuvalet gibi)bağımsız yapabilecek nitelikte olmak
•  Yatalak ya da devamlı yatarak tıbbi tedavi ve bakıma ihtiyacı olmamak
•  Beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını karşılamasına engel olacak sakatlığı ve bir hastalığı 
bulunmamak
•  Ruhsal sağlığı yerinde olmak
•  Bulaşıcı ve sürekli tedaviyi gerektiren ağır hastalıklara sahip olmamak
•  Uyuşturucu madde ve alkol kullanmamak
•  Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu Sosyal İnceleme Raporu ile saptanmış olmak

Başvuru Evrakları 
•  Başvuru dilekçesi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Ekonomik durum araştırma belgesi
•  4 adet fotoğraf 
•  Sağlık kurulu raporu (huzurevine yerleşme aşamasında istenir)

Verilen Hizmetler
•  Diyetisyen kontrolünde hazırlanan üç öğün yemek
•  Ara öğün olarak çay ve süt servisi
•  Doktorlar tarafından verilen poliklinik hizmeti
•  İleri tetkik ve tedavi için Eşrefpaşa Hastanesi’ne ve diğer hastanelere sevk işlemleri
•  Üç aylık rutin kan ve idrar taraması yaptırılması
•  Yıllık portör ve akciğer taraması yaptırılması
•  Uzman doktorlar tarafından önerilmişse fizik tedavi hizmeti
•  Sağlık durumu uygun yaşlılar için spor merkezi
•  Haftada bir gün çamaşır yıkama, ütüleme hizmeti
•  Sosyal aktiviteler (gezi, spor ve yürüyüş faaliyetleri, koro çalışmaları, yemek organizasyonları)
•  Sosyal servis ekibi tarafından sürdürülen psiko – sosyal destek çalışmaları
•  Kütüphane hizmeti
•  Elişi atölyesi
•  Hobi bahçeleri

Adres: Çamlık Mahallesi Menderes Caddesi No: 418 Gürçeşme-Buca / İzmir
Tel: 293 17 91
GÜÇSÜZLER EVİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Örnekköy’deki 
Müyesser Turfan Güçsüzler Evi, özellikle soğuk kış aylarında, çeşitli kaynaklardan gelen 
bildirimler doğrultusunda sokakta yaşayan evsiz vatandaşlara yemek ve barınma olanağı sağlar.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılır, ihtiyaç halinde Eşrefpaşa 
Hastanesi’nde tedavileri gerçekleştirilir. 3 ay olarak belirlenen barınma hakkı süresi ihtiyaç 
durumuna göre uzatılabilir.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşlardan yaşı uygun olanlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
İzmir İl Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar ile huzurevi ya da bakım merkezlerine 
yerleştiriliyor, çalışabilecek durumda olanlar ise Türkiye İş Kurumu İŞKUR’a yönlendirilerek iş 
bulmaları sağlanıyor.

Adres: 7449 Sok.  No: 16 Zübeyde Hanım  Mah. Örnekköy – Karşıyaka / İzmir
Tel: 361 71 51

Şiddet gören, maddi gücüne el konan, istemediği halde ilişkiye zorlanan, aşağılanan ya da 
ayrımcılığa uğrayan kadınlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi var.
Tüm kadınlar Kadın Danışma Merkezi’nden ücretsiz psikolojik, hukuki ve sosyal danışmanlık 
hizmeti alabilir, dilerse çocukları ile birlikte Kadın Sığınma Evi’ne konuk olabilir.

Kadın Danışma Merkezi iletişim bilgileri: 
 
Adres: Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü
Kültürpark Fuar Alanı – İzmir
Tel: 293 4 293    Faks: 445 30 88
E-posta: kadindanisma@izmir.bel.tr
kadindanisma.izmir.bel.tr

YARDIMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de yaşayan herkesi zor gününde de yalnız bırakmamayı hedef 
edinerek faaliyetlerini sürdürür. Bu amaçla ihtiyaç sahibi kişilerin sosyal hayata katılımını, sadece 
yardım dağıtarak değil, sorunlarına kalıcı çözüm üreterek destekler.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na aşağıdaki konularda 
başvurabilirsiniz. 

 

KENT EKMEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği tüm kültür sanat etkinliklerinin ayrıntılı bilgisine 
www.izmir.bel.tr/Kultursanat adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Bu adres üzerinden dilerseniz, gitmek istediğiniz konser, tiyatro, sergi ya da sinema için bilet satın 
alabilir, kültür sanat merkezlerine ilişkin detayları araştırabilir ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi 
kültür sanat haberlerini okuyabilirsiniz.

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
Adres: Mithatpaşa Caddesi No: 1087 Güzelyalı / İzmir
Telefon: 293 38 18
www.aassm.org.tr

İZMİRSANAT
Adres: Kültürpark Fuar Alanı 26 Ağustos Kapısı yakını
Telefon: 293 40 49
www.izmirsanat.org.tr

İSMET İNÖNÜ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
Adres: Kültürpark Fuar Alanı Lozan Kapısı yakını
Telefon: 293 46 04 

ATATÜRK FUAR AÇIKHAVA TİYATROSU
Adres: Kültürpark Fuar Alanı
Telefon: 293 17 05

AHMET PİRİŞTİNA KENT ARŞİVİ VE MÜZESİ
Adres: Şair Eşref Bulvarı No: 1-A Çankaya / İzmir
Telefon: 293 39 00
www.apikam.org.tr

ÇETİN EMEÇ SANAT GALERİSİ
Adres: 900 Sokak No: 17 Hisarönü / İzmir
Telefon: 293 35 22

BORNOVA AŞIK VEYSEL AMFİ TİYATRO
Telefon: 293 19 47 

TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI KÜLTÜR MERKEZİ
Telefon: 293 10 91

SPOR AKTİVİTELERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları yüzmeden futbola, basketboldan tekvandoya 21 ayrı 
branşta, 11 merkezde sporcu yetiştiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi spor okullarına ve spor merkezlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için:
www.ibsbspor.org
Adres: Celal Atik Spor Salonu Kültürpark Fuar Alanı / İzmir
Tel: 445 67 54
E-posta: bilgi@izmirbsbspor.org 

ASARLIK SPOR KOMPLEKSİ SPOR OKULU
Masa tenisi salonu, basketbol, jimnastik, pilates, tekvando, judo, kondisyon ve güreş eğitimleri 
Asarlık Spor Kompleksi Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Salon çevresinde ayrıca, 2 adet açık alan basketbol sahası ve 2 adet futbol sahası bulunur.
Adres: Evka-4 Spor Tesisleri 
Tel: 351 38 66 

ASARLIK ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU
Badminton, step, aerobik, sağlıklı yaşam, basketbol eğitimleri Asarlık Çok Amaçlı Spor 
Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21

BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI
Tenis eğitimleri Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilir.
Adres: Kızılay Mahallesi 506 sok. Bornova / İzmir
Tel: 293 38 76
 
BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI BUZ SPORLARI SALONU
Buz Hokeyi, buz dansı, artistik patinaj, senkronize buz dansı eğitimleri Bornova Aşık Veysel 
Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 293 42 12

EKREM AKURGAL YAŞAM PARKI BAYRAKLI SPOR OKULU
Basketbol, voleybol, futbol, step, aerobik, pilates, jimnastik ve tekvando eğitimleri Ekrem Akurgal 
Yaşam Parkı Bayraklı Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21 
 

HALKAPINAR ATATÜRK SPOR SALONU SEHA AKSOY ATLETİZM PİSTİ
Atletizm eğitimleri Halkapınar Atatürk Spor Salonu Seha Aksoy Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21
 
İNCİRALTI SPOR TESİSLERİ BALÇOVA
Faydalanmak isteyen sporseverler için halı saha, voleybol, açık basketbol alanları ile tenis 
kortları bulunmaktadır.  
Tel: 278 06 00 

İNCİRALTI KAYIK ALANI
Kano eğitimleri bu bölgede düzenlenmektedir.
Tel: 425 04 21

BOSTANLI REKREASYON ALANI TESİSLERİ
Tenis eğitimleri düzenlenmektedir.
Ayrıca rekreasyon alanında faydalanmak isteyen sporseverler için 4 tenis kortu, 3 basketbol 
sahası, bir adet de kondisyon aletleri parkı bulunur.
Tel: 362 48 28 
 
BAYRAKLI ÇİÇEK FUTBOL SAHASI
Tel: 345 87 47
 
YEŞİLYURT FUTBOL SAHASI 
Tel: 228 75 75

Vefat eden vatandaşın ölüm raporu; bağlı bulunduğu belediyenin sağlık işleri müdürlüğünden 
veya sağlık ocağı doktorundan alınır.
Vefat gece geç saatlerde olmuş ise doktordan veya sağlık kurumundan ölüm raporu alındıktan 
sonra Mezarlıklar Müdürlüğü’nün ALO 188 No’lu telefonunu arayıp bilgi veriniz. 
Araç kısa sürede gelir ve cenaze teslim alınır. 
İşlemler için sabah Ölüm Raporu ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile ilçe belediyesi sağlık işleri 
müdürlüğüne müracaat edilir. Ölüm Raporu, Gömü İzin Belgesi’ne dönüştürülür. 
Hastanede vefat olduğunda, Gömü İzin Belgesi hastane tarafından düzenlenir. 
Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanını getirmeyi unutmayınız. 
Gömü İzin Belgesi alınan cenazelerin defin işlemleri Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe’de ikamet 
ediyorsa Soğukkuyu Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde; Buca ve Gaziemir ilçelerinde ikamet 
ediyorsa Buca Kaynaklar Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde veya istek doğrultusunda 
Yenişehir’de bulunan Mezarlıklar Müdürlüğü Defin İşlemleri Servisi tarafından, mesai saatlerinde 
yapılır.
Daha önce aile kabristanı almış olanların yeni vefatlarında gömü işlemlerinde “aile kabristanı” 
olduğuna dair belgeyi de getirmeleri gerekmektedir. Defin işlemleri esnasında yıkama, araç, 
morg, gömü yeri ve ruhsat ücreti tahsil edilir. 
Vefat edenin ölüm raporunu 3 gün sonra merkezden alabilirsiniz. 
Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek durumda olanlar, muhtardan Fakir 
İlmühaberi getirdikleri takdirde  tüm işlemleri ücretsiz yapılır; vefat eden Doğançay Mezarlığı’na 
defnedilir. 
Cenazenin başka bir şehre nakli gerekiyorsa İlçe Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden Yol Nakil Belgesi 
alınıp, ilaçlanıp tabut mühürlendikten sonra soğutmalı cenaze araçları ile bedeli karşılığında nakil 
yapılır.

Üste Gömü İşlemleri
Bir mezarın üstüne, 5 yıl geçtikten sonra 1. dereceden yakınının gömüsü yapılabilmektedir. 
Daha önce ölmüş olanın defin belgesi temin edilir ve üste gömü formu ile birinci dereceden 
yakınının muvaffakatı alınarak gömü işlemi yaptırılır. 
Gömüsü yapılan mezarların mezar üstü inşaat yapımı gömü tarihinden en erken 3 ay sonra 
Mezarlıklar Müdürlüğü’nden inşaat ruhsatı alınarak yapılır. 

ALO 188 No’lu özel hat, 24 saat kesintisiz hizmeti vermektedir.
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Hızlı, güleryüzlü ve güvenilir iletişim için buradayız.

Çünkü,
  

  alanında yetkin personelimizle başvurularınızı almak için sizi bekliyoruz.
  İşlemlerinizin yapılmasını beklerken size evinizin rahatlığını sunuyoruz.

  Başvurunuzun takibini yapıyor, sizlerle yeniden görüşmek için sabırsızlanıyoruz.
  İzmir için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmak bize mutluluk veriyor.

Çünkü,

biz kocaman bir aileyiz.

Çünkü,

İZMİR BİZİM EVİMİZ.

  

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HALKLA İLİŞKİLER ve MUHTARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bu küçük rehberi sizler için hazırladık.
İstedik ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü hizmetlere ulaşmanın en kolay yolu 
hep elinizin altında olsun.
Bu kitapçıkta yanıtını bulamadığınız tüm sorular için bize danışabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü olarak 5 farklı 
birimle hizmetlerimizi sürdürüyoruz.
Bize ister telefonla, ister internet aracılığıyla, ister muhtarınızla görüşerek ya da isterseniz 
şahsen İzmir Büyükşehir Belediyesi binasına gelerek ulaşabilirsiniz.

Hemşehri İletişim Merkezi

“Bize kısaca HİM diyebilirsiniz.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı dinamik ve güleryüzlü bir ekibiz.

E-posta, web adresi, kiosk (metro istasyonlarında bulunan elektronik iletişim sistemi), 
faks ve mektup aracılığı ile bize ulaştırdığınız başvuruları kayıt altına alıyor, 
birimlerden ilgili yanıt geldiğinde en kısa sürede sizlere geri dönüş yapıyoruz.

Doğrudan ve kolay iletişimin adresi, HİM’e ulaşmak çok kolay.

him@izmir.bel.tr
www.him.izmir.bel.tr
www.izmir.bel.tr
www.twitter.com/izmirhim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak / İzmir

Faks: 293 39 95

Çağrı Merkezi

7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz Çağrı Merkezi’nde, uzman operatörlerimiz aracılığı ile başvurularınızı 
kayıt altına alıyor, ilgili birime yönlendiriyor ve işlem sonucunda sizleri haberdar ediyoruz.

Çağrı Merkezi’ne ulaşmak için aramanız gereken numara:
444 40 35

* Çağrı Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
İZSU’ya ilişkin başvuruları ALO 185 numaralı hattan kabul etmektedir.

Muhtarlar Masası

Yerel yönetimin ilk kademesi olan muhtarlarımızın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile doğrudan ve 
kolay iletişim kurmalarını Muhtarlar Masası ile sağlıyoruz. 
Dilek, öneri ve şikâyetlerinizi muhtarlarınız aracılığı ile de bize ulaştırabilirsiniz. 
Hizmet odaklı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Muhtarlar Masası ile muhtarlarımızı 
faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmenin yanı sıra, onların teknik donanım ve 
sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyoruz.

Muhtarlarımız için iletişim numaralarımız:
Tel: 293 15 90 – 293 15 31 – 293 12 76
Faks: 293 19 26

Santral

Hafta içi 08.00 – 17.00 saatleri arasında gelen tüm çağrılara cevap vererek ilgili birime 
yönlendiriyor, ayrıca birimler arası ve dış arama yetkisi olmayan birimlerin görüşme 
yapabilmelerini sağlıyoruz.

Santral numaramız: 293 12 00

Merkez -1 Telsiz

Emniyet ekipleri, belediye birimleri ve ilçe belediyelerinden telsiz ve telefon aracılığıyla iletilen 
ihbarların en kısa sürede ilgili birime aktarılmasını sağlıyor, acil müdahale gerektiren anlarda 
birimler arası koordinasyon kuruyoruz.

Tel: 293 13 14 – 293 11 00 - 293 11 98  /  Faks: 293 10 99

                           

İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Kurtarma ve Sağlık ekibi AKS, 7 gün 24 saat kesintisiz acil 
yardım hizmeti vermektedir.

Trafik kazası, yangın, patlama, su baskını, doğal afet, can kurtarma durumlarında cep telefonu, 
sabit telefon ya da ankesörlü telefonlardan ücretsiz telefon hattı 110’u arayabilirsiniz.

Suç teşkil eden bir durumla karşılaştığınızı düşünüyor ve kolluk kuvvetlerine ihtiyaç duyuyorsanız 
Emniyet Genel Müdürlüğü acil ihbar ve yardım hattı 155’i aramalısınız.

Acil durum görüşmelerinde yetkililere, sakin bir ses tonu ve anlaşılır ifadeler ile bulunduğunuz 
adresi, acil durumun türünü ve tehlikede olan kişi sayısını bildiriniz.

 

ULAŞIM VE ULAŞIM KARTLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanına hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması 
için kara-deniz-demir yolu entegrasyonunu hedef edinerek ulaşım hizmetlerini sürdürür.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu taşıt seçenekleri arasında temel olarak otobüs, 
metro, banliyö sistemi, yolcu gemisi, arabalı vapur, bisiklet ve faytonlar yer alır.
Gitmek istediğiniz yere en kolay nasıl ulaşabileceğinizi öğrenmek için güzergâh ve taşıt 
seçeneklerinizi gösteren Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi’nden yararlanabilirsiniz.
Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi: asps1.unibel.com.tr
 
İzmirim Kart
Toplu ulaşım araçlarından yararlanmak için İzmir’de “İzmirim Kart” adı verilen elektronik kart 
sistemi kullanılır. İzmirim Kart, tüm toplu taşıma araçlarında geçerlidir ve kentin hemen her 
köşesinde bulunan İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan temin edilebilir. 
İzmirim Kart’ı yalnızca bir defa satın almanız yeterlidir. Kartın geçerlilik süresi yoktur. İster yetkili 
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan, ister aktarma merkezlerindeki otomatlardan 
dilediğiniz zaman ve dilediğiniz kadar bakiye yüklemesi yapabilirsiniz. Bakiyeniz, kartınızı taşıt 
araçlarında bulunan elektronik sayaçlara gösterdikçe azalır. Bakiye tükendiğinde karta yeniden 
yükleme yapmanız gerekir.
Size en yakın İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’nı www.eshot.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

90 Dakika Uygulaması
İzmir’de toplu ulaşım araçlarını tercih eden yolcuların İzmirim Kart bakiyelerinden 90 dakika 
içinde yalnızca ilk binişlerinde bilet ücreti düşer.
İzmirim Kart’ınızı araçlardaki elektronik sayaca göstermenizi takip eden 90 dakika boyunca, 
tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilirsiniz.
90 dakika sonraki ilk yolculukta kart bakiyenizden yeniden bir binişlik ücret düşer.

3-5 Bilet
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktaları’nda bulunan “3-5 Bilet” isimli kartlarla da yolculuk 
yapabilirsiniz. 3-5 Bilet üç farklı seçenekle satışa sunulur; iki binişlik, üç binişlik ya da beş binişlik 
alternatifleri mevcuttur. İzmirim Kart’tan farklı olarak 3-5 Bilet ile 90 dakika uygulamasından 
yararlanılamaz. 3-5 Bilet’e yeniden yükleme yapılamaz. 3-5 Bilet’in geçerlilik süresi ilk kullanım 
tarihinden itibaren 35 gündür.

Otobüs
Otobüs ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına ESHOT Genel Müdürlüğü 
tarafından sürdürülür.

İzmir şehir merkezinde otobüs seferleri 24 saat kesintisiz olarak gerçekleştirilir.
Baykuş adı verilen gece otobüsleri gece 12’den sabah 6’ya kadar bir saat arayla şehir merkezi 
Konak ile Evka-3, Tınaztepe, Gaziemir, Balçova ve Çiğli arasında karşılıklı hareket eder.
Otobüs sefer saatleri, hat numaraları ve güzergâhlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için ESHOT’un resmi 
internet sitesini ziyaret edebilir ya da çağrı merkezini arayabilirsiniz.
www.eshot.gov.tr    
Çağrı Merkezi: 320 0 320

Metro
Metro ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İzmir Metro A.Ş. tarafından 
sürdürülür. İzmir metro ağı kapsamında 17 metro istasyonu bulunur. Bunlar sırasıyla Fahrettin 
Altay, Poligon, Göztepe, Hatay, İzmirspor, Üçyol, Konak, Çankaya, Basmane, Hilal, Halkapınar, 
Stadyum, Sanayi, Bölge, Bornova, Ege Üniversitesi ve Evka – 3 istasyonlarıdır. Hilal, yolcuların 
banliyö sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur. Halkapınar, hem banliyö sistemine 
geçiş istasyonu hem de otobüslerin aktarma merkezidir. Fahrettin Altay istasyonundan da 
otobüslerin aktarma merkezine ulaşılabilir. Metro sefer saati ve ücretlerine ilişkin ayrıntılı bilgi 
için Metro A.Ş. resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
www.izmirmetro.com.tr

Banliyö
İzmir’de banliyö ile toplu ulaşım hizmetleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD’nin %50 
ortaklığı ile kurulmuş olan İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi A.Ş, kısa adıyla İZBAN tarafından 
sürdürülür. İZBAN ağı kapsamında, Cumaovası ile Aliağa arasında yer alan 32 istasyon bulunur.
Hilal, yolcuların metro sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur.
Halkapınar ise hem metro sistemine geçiş istasyonu, hem de otobüslerin aktarma merkezidir.
İZBAN sefer ve ücretlerine ilişkin bilgi için İZBAN internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
www.izban.com.tr

Yolcu Gemisi ve Arabalı Vapur
Yolcu gemisi ve arabalı vapur ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına 
İZDENİZ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Yolcu gemisi seferleri Bostanlı, Karşıyaka, Bayraklı, Alsancak, Pasaport, Konak, Göztepe ve 
Üçkuyular olmak üzere 8 iskeleden yapılır.
Günübirlik tatil yaparak denizin tadını çıkarmak isteyenler için yaz sezonu boyunca Yassıcaada’ya 
da yolcu gemisi seferleri düzenlenir. 
Arabalı vapur seferleri ise Üçkuyular ve Bostanlı iskeleleri arasında şehir içi trafiğine girmeden 
keyifli, güvenli ve hızlı yolculuk imkânı sağlar.
Yolcu gemilerinin ve arabalı vapurların sefer saat ve tarifelerini iskelelerden temin edebileceğiniz 
broşürlerden ya da İZDENİZ resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.
www.izdeniz.com.tr

Bisiklet
İzmir’de motorlu araç kullanımını azaltmak, çevre kirliliğini ve trafik sorununu en aza indirmek ve 
sağlıklı yaşamı özendirmek amacı ile kent bisikleti kiralama sistemi BİSİM oluşturulmuştur.
Şehir merkezinde sahil şeridi boyunca rastlayacağınız bisiklet istasyonlarından dilediğiniz saatte 
bisiklet kiralayabilir, bisikletinizi istediğiniz güzergâhta kullanabilir ve herhangi bir istasyona 
bırakabilirsiniz.
BİSİM sistemi ile ister kredi kartı kullanarak, ister sisteme üye olarak bisiklet kiralayabilirsiniz.
Üyelik işlemleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
BİSİM üyesi olmak, kira ücretlerini öğrenmek, kira koşulları ve istasyonlar hakkında ayrıntılı 
bilgiye ulaşmak için BİSİM resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz.
www.bisim.com.tr  
Tel: 433 51 55

Fayton
İzmir’de ulaşım seçeneklerinin en keyiflisi kentin simgesi haline gelen faytonlardır.
Fayton hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Tarihi görünüşü örnek alınarak özgün modeline uygun yapılan Victoria Klasik tipi modern 
faytonlar, özel giyimli, sürüş, davranış, duruş ve yabancı dil eğitimi almış sürücüler tarafından 
idare edilir ve Haflinger cinsi atlar ile çekilir.
Siz de bu keyfi yaşamak için İzmir Limanı, Gündoğdu Meydanı ya da Konak Pier istasyonlarından 
faytona binebilir, dilerseniz sahil şeridinde, dilerseniz tarihi noktalara doğru nostaljik bir gezinti 
yapabilirsiniz.
Ayrıca, özel günlerinizde önceden randevu almak ve gerekli ödemeleri karşılamak kaydıyla 
fayton kiralayabilirsiniz.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Tur Otobüsleri
İzmir’i, şehir merkezinde panoramik bir tur atarak tanımak isteyen yerli ve yabancı turistler için 
tasarlanan üstü açık tur otobüsleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından işletilir.
Otobüslerde Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca anlatımların yapıldığı rehber 
kulaklıklar bulunur. Ayrıca 6 dilde hazırlanmış güzergâh haritalı İzmir broşürleri de tur 
otobüslerini kullanan yolculara hediye edilir.
Tur otobüsleri için alınan biletler 24 saat geçerlidir. Otobüslerden güzergâh üzerindeki herhangi 
bir durakta inebilir ve aynı biletle yeniden binebilirsiniz.
Panoramik şehir turları saat 09.30’da başlar. Her 30 dakikada bir hareket eden otobüslerin son 
sefer saati ise 16.00’dır.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Kayıp Eşya
Otobüs, metro, banliyö, yolcu gemisi ya da arabalı vapurda eşyanızı unutursanız kayıp eşya 
bürolarına danışabilirsiniz.
ESHOT – İZULAŞ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: 544 Sok. No: 2 Yağhaneler - Konak / İzmir 
Tel: 250 29 77
Kayıp eşyanızın durumunu www.eshot.gov.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Kayıp Eşya Formu’nu doldurarak da 
sorgulayabilirsiniz.
METRO Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Halkapınar İstasyonu / İzmir
Tel: 461 54 45 / Dahili: 9255
İZBAN Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Salhane İstasyonu / İzmir
Tel: 398 32 32
İZDENİZ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Bostanlı Vapur İskelesi Bostanlı / İzmir
Tel: 330 50 71

ULAŞIM KARTLARI

Toplu ulaşım kartları ile ilgili tüm işlemler ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları 
Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülür.
Kart talebi, yenileme, çalınma-arıza bildirimi, bakiye itirazı, dolum-kullanım bilgi talebi gibi 
ulaşım kartlarına ilişkin her konuda Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne danışabilirsiniz.
Adres: Milli Kütüphane Cad. No: 10/1C Konak – İzmir
Tel: 483 64 63

ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI

Engelli Bireyler
Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan kişiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen 
Engelli Kimlik Kartı ya da daha önce verilen Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Engelli 
Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanlarını görevli personele göstererek toplu ulaşım araçlarından 
ücretsiz faydalanır. 
Kartlarında “Ağır Engelli” olarak belirtilen ya da “Ulaşımda Refakatçi Hakkı Vardır” ibaresi bulu-
nan kişiler ise kendileri ile birlikte bir refakatçi ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlana-
bilir.
65 Yaş ve Üzeri 
İzmir’de 65 yaş ve üzeri herkes, nüfus cüzdanlarını yetkili görevlilere göstererek toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

Şehit Aileleri
Şehit Aileleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen Şehit Ailesi Kartı ya da 
ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından verilen bakiye 
gerektirmeyen İzmirim Kart ile toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabilir.

Gaziler
Gaziler ve gazi yakınları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kendilerine verilen 
Gazi Kartı ya da Gazi Ailesi Kartı ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

ÜCRETSİZ ULAŞIM KARTLARI

TÜİK Kartı: Sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için alanda 
görevlendirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) personeli, görev süresince, toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

PTT Kartı: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT bünyesinde dağıtıcı olarak görev yapan 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur personel toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Zabıta Kartı: İzmir sınırları içindeki belediyelerde çalışan zabıta memur personel toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

Basın Kartı: Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen Sarı Basın Kartı sahibi  
basın mensupları toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Polis Kartı: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapan 
emniyet hizmetleri sınıfı personeli toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Orman Muhafaza Kartı: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza 
memurları resmi üniformalı oldukları sürece toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanır.
 
İNDİRİMLİ ULAŞIM KARTLARI

Öğrenci Kartı: Öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından verilen Öğrenci Kartı ile toplu 
ulaşımdan indirimli faydalanır. Öğrenci kartı öğretim yılı başında okul idareleri tarafından 
gerçekleştirilen toplu başvurular aracılığı ile hazırlanır. Toplu başvurudan yararlanamayan 
öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü resmi internet adresi www.eshot.gov.tr üzerinden bireysel 
başvuruda da bulunabilir. İzmir dışında öğrenim gören öğrenciler indirimli seyahat edebilmek için 
üniversitelerinden aldıkları kimlik kartları ya da öğrenci belgesi ile ESHOT Genel Müdürlüğü 
resmi internet adresi üzerinden bireysel başvuruda bulunabilir.
 www.eshot.gov.tr

Öğretmen Kartı: Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma 
Bakanlığı’na bağlı örgün eğitim kurumlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 
kadrolu olarak çalışan eğitim ve öğretim sınıfı personeli Öğretmen Kartı ile toplu ulaşım 
araçlarından indirimli olarak yararlanır.

60 Yaş Kartı: İzmir sınırları içinde ikamet eden 60-65 yaş arası kişiler, günün her saatinde 
öğrenci tarifesi ödeyerek toplu ulaşımdan indirimli yararlanır. 

ÇEVRE

İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre ve insan sağlığını korumak ve iyileştirmek amacı ile çevre 
kirliliğine yol açan her türlü kirleticiye karşı gerekli önlemleri alır ve ilgili denetimleri sürdürür.

Evsel Atıklar
İzmir’de çöp konteynerlerinde biriken evsel atıkların özel atık toplama araçları ile toplanması, 
sokaklar söz konusu olduğunda ilçe belediyelerinin, ana arterler söz konusu olduğunda ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundadır.
İlave çöp konteyneri konulması, çöp konteynerlerinin yıkanması gibi talepler ya da çöplerin 
düzenli toplanmaması ya da toplanırken gürültü yapılması gibi şikâyetlere ilişkin başvurular 
sokak konteynerleri ile ilgili ise ilçe belediyelerine, cadde konteynerleri ile ilgili ise İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmelidir.

Tıbbi Atık
Hastaneler, veteriner klinikleri, poliklinikler, tıbbi tahlil laboratuvarları, muayenehaneler ve diş 
kliniklerinden çıkan tıbbi atıklar, konusunda yetkin eğitimli personel aracılığı ile özel araçlarla 
toplanır ve sterilizasyonu gerçekleştirilmek üzere çevreye zarar vermeden bertaraf tesislerine 
iletilir.

Sanayi Atıkları
Evsel nitelikli ya da düzenli depolama kriterlerine uygun ve analizi yapılmış sanayi atıkları, ilgili 
firmalar tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Düzenli Çöp Depolama Tesisi’ne getirildiği 
takdirde bertaraf edilir.

Moloz Atıkları
Çeşitli kurum ve kuruluşlar inşaat ya da yıkıntı atıklarını, ilçe belediyelerinden Ek-2 belgesi 
aldıktan sonra izinli taşıyıcılar aracılığı ile yasal moloz depolama alanlarına bırakabilir.
İzmir’deki moloz depolama alanlarını öğrenmek, inşaat ya da yıkıntı atıklarını uygun alanlara 
bırakabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak 
başvuruda bulunabilirsiniz.

İlaçlama ve Haşere ile Mücadele Çalışmaları
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca modern yöntemlerle sürekli olarak sivrisinek ile 
mücadele çalışmaları gerçekleştirir.
Hamamböceği, bit, pire, karasinek gibi haşere ve fare mücadelesi için ise hem iç hem de dış 
mekânlara özel ilaçlama çalışmaları yapılır. 
Sokak ve caddelere yerleştirilen çöp konteynerleri haşere üremesine karşı düzenli olarak ve 
talep üzerine ilaçlanır.

İhtiyaç duyduğunuz ilaçlama çalışması için Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü’nü 
arayabilirsiniz. 

Tel: 293 37 14 - 15

Hava Kirliliği
Karşıyaka, Bornova, Güzelyalı ve Alsancak’ta bulunan modern hava kirliliği ölçüm istasyonlarında 
yapılan ölçümlerle hava kirliliği değerleri 24 saat aralıksız olarak izlenir.
Hava kirliliği denetim ekibi, kalitesiz yakıt kullanan, satan ya da kalorifer, kazan, baca bakım ve 
temizliklerini yapmayan konut, işyeri ve sanayi tesislerini tespit eder. Kirliliğin önlenebilmesi için 
denetimleri yapar ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
Hava kirliliğine sebep olduğunu düşündüğünüz kişi ya da kuruluşları Hava Kirliliği Denetim 
Birimi’ne bildirebilirsiniz.

Tel: 293 13 84

Gürültü Kirliliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi yalnızca birinci sınıf gayri sıhhi işletmelere ilişkin gürültü kirliliği 
denetimlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. 
Gürültü kirliliğine yol açan diğer her türlü kurum, kuruluş ya da konutların denetimi ilçe 
belediyelerinin görevidir.
Bu nedenle eğer gürültü kaynağı birinci sınıf gayri sıhhi işletme ise HİM’e başvurabilir, değil ise 
başvurunuzu ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi uyuşmazlıkların çözümünde konu ile ilgili uzman ekip ve teknik 
destek sağlar.

Körfez Denetimi
İzmir Körfezi’ne atık bırakan, limanda yük alımı ve boşaltımı sırasında çevre kirliliği yaratan 
gemileri Körfez Denetim Ekibi kontrol eder. Deniz yüzeyindeki atıkları toplayarak körfezin temiz 
tutulmasını sağlar.
Denize atık madde bıraktığını tespit ettiğiniz kişi, kurum ya da kuruluşlara ilişkin bildirimlerinizi 
Körfez Denetim Şefliği’ne iletebilirsiniz.

Tel:  293 14 26 

SU VE KANALİZASYON İŞLEMLERİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İZSU; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları 
dahilinde yaşayanların içme suyu ve atık su hizmetlerini, çevre ve insan sağlığını esas alarak, 
etkin, verimli ve kesintisiz olarak yürütür.
Su ve atık su işlemlerine ilişkin ihtiyaç duyduğunuz her konuda danışmak için 185 numaralı 
telefon hattını arayabilir ya da Cumhuriyet Bulvarı No: 16 - Konak adresinde bulunan İZSU Genel 
Müdürlüğü’nü ziyaret edebilirsiniz.

YENİ ABONE
Yeni abonelik için gerekli belgeler:
•  Yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı) aslı ve fotokopisi
•  Numaralandırma krokisi ya da belgesi aslı ve fotokopisi
•  Tapu aslı ve fotokopisi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Kanal ruhsatnamesi
•  DASK (Doğal Afet Sigortası) belgesi (15.06.2004 tarihinden sonra yapı kullanma izin belgesi 
almış olanlar için)
Abone ücreti, ilgili yetkililer tarafından tespit çalışması yapıldıktan sonra, bağlanacak suyun 
şebekeye olan mesafesi, çapı gibi özellikler dikkate alınarak belirlenir.
Piyasadan temin edeceğiniz yeni su sayacı; İZSU standartlarına uygun, gliserin korumalı ve yaş 
tip su sayacı olmalıdır.

SAYAÇLAR
Sayaç Değiştirme
İZSU Genel Müdürlüğü ya da ilgili şube müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunmanız halinde, 
“sayaç değiştirme bülteni” düzenlenir ve arızalı olduğu tespit edilen sayaç değiştirilir.
Sayacın sarfiyat göstermediği dönemler için ise geriye dönük kıyas tahakkuku yapılarak ödeme 
miktarı belirlenir.

Su Faturasına İtiraz
Su faturasında belirtilen kullanım ve ödeme miktarlarının hatalı olduğunu düşünüyorsanız bağlı 
bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz.
İtiraz durumunda, sayacınızın kontrolü için İZSU tarafından düzenlenen dilekçe Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’ne gönderilir.
Faturaya itirazda bulunduysanız, işlem sonuçlanana kadar ödemeyi izinli duruma getirme 
talebinde bulunabilirsiniz.

Kontrol sonucunda sayacınız arızalı çıkarsa ve fatura bedelinizi itiraz öncesinde yatırmış iseniz 
ödemiş olduğunuz tutar, isteğinize bağlı olarak ya müteakip ödemenizde otomatik olarak 
düşürülür ya da tarafınıza ödenir.

Abonelik Dondurma (Geçici Kapama İşlemi)
Belirli bir süre için kullanılmayacak konut ya da iş yeri için geçici kapama işlemi yapılabilir. 
Geçici kapama uygulanacak tarihler verilen dilekçede belirtilmelidir.
Bu işlemin gerçekleşmesi için, abone numaranıza kayıtlı herhangi bir borç bulunmaması 
gerekmektedir. Bu durumda, abone servisi sayacı sökmeden geçici kapama işlemi yapabilir. 
Geçici sürenin bitimine kadar sarfiyat faturası düzenlenmez.

Abone İptal İşlemi
Aboneliğinizin iptalini istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurunuz.
Abone numarasına kayıtlı tüm borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız. 
Sayaç söküm işlemi yapıldıktan sonra abone teminatı tarafınıza iade edilerek işlem tamamlanır.

İsim değişikliği
Abone ismi değişikliği talep ediyorsanız, bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ve 
kimlik fotokopisi, DASK poliçesi, tapu ya da ikametgâh belgesi ile birlikte başvurunuz. 
Abone numaranıza kayıtlı tahakkuk ve tahsilat borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız.  
Başvurunuz sonucunda teminat ücreti alınarak sözleşme imzalanır ve işlem tamamlanır.
 
Su açma işlemi
Yazılı talepte bulunarak yerinden kaldırdığınız sayacınızı yeniden bağlamak ya da kesilen 
suyunuzu yeniden açtırmak istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne 
başvuruda bulunabilirsiniz. 
Sayacınız borcunuzdan ötürü yerinden kaldırıldıysa ya da borç nedeni ile suyunuz kesildiyse 
gerekli ödemeyi yaptığınız takdirde sayacınız yeniden takılarak, suyunuz açılır.

Çok Sayaçtan Tek Sayaca 
Apartmanınızda her daireye ait ayrı sayaçlarınızı söktürmek ve hidrofor sistemi ile ortak 
su kullanmak istiyorsanız, apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu çok sayaçtan tek sayaca 
geçiş sağlanır.

Tek Sayaçtan Çok Sayaca Geçiş
Tek sayaçla hidrofordan ortak su kullanıyorsanız ve sayaçlarınızın ayrılarak farklı abonelikler 
oluşturulmasını istiyorsanız apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu tek sayaçtan çok sayaca 
geçiş sağlanır.

İZSU Şebekesi Dışındaki Kaynaklardan Temin Edilen Suyun Kullanılması

İZSU şebekesi dışındaki kaynaklardan temin ettiğiniz suyu kullanıyorsanız, ilgili İZSU Şube 
Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak Atık Su Abonelik Sözleşmesi imzalamanız gerekir.
Abonelik ücreti, sözleşme imzalandıktan ve sayaç bağlandıktan sonra ilk sarfiyat faturasına 
eklenir.

Ayrıca İZSU Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak için Alo 185 numaralı hattı arayarak;
•  Su ve kanalizasyon şebeke arızalarını günün her saati bildirebilir,
•  Semtinizdeki planlı su kesintilerini öğrenebilir, 
•  Kaçak su kullanımlarını ihbar edebilir,
•  Dış mekânlardaki kanallardan kaynaklanan koku şikâyetlerinizi iletebilirsiniz.

Yaşadığınız bölge ile ilgili, 
•  Yağmur suyu ızgarası
•  Su tahliye hattı yenilemesi
•  Dere ıslahı yapımı
•  Dere üstü yaya köprüsü yapımı talebinde bulunabilirsiniz.
Dilek, öneri ve şikâyetleriniz ilgili birimlere aktarılacak, tarafınıza en kısa sürede geri dönüş 
yapılacaktır.

İZSU’nun sağladığı tüm hizmetlere ilişkin ayrıntılı bilgi için: 
www.izsu.gov.tr

İMAR İŞLERİ 

Parsel planlama, numaralandırma, yapı ruhsatı verme, yapı kullanım izni verme, ruhsatsız/kaçak 
yapılaşmayı önleme gibi her türlü imar uygulaması yetki ve sorumluluğu ilçe belediyelerine aittir.
Söz konusu konulara ilişkin başvurularınızı ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile İmar Denetim Dairesi 
Başkanlığı görev yetki ve sorumlulukları ise;

•  İmar yönetmeliği, yüksek yapılar yönetmeliği, otopark yönetmeliği uygulama esasları gibi 
gerekli yönetmelikleri hazırlamak, mevcut yönetmeliklere ilave ya da düzenlemeler yapmak,
•  İlçe belediyelerine esas olmak üzere otopark bölge sınırları bedellerini saptamak ve 
güncelleştirmek,
•  Yüksek Yapılar Yönetmeliği gereğince İnceleme Kurulu’nu toplayarak alınan kararları talep 
sahibine ve ilgili meslek odalarına bildirmek,
•  İmar denetimleri yapmak,
•  İmar mevzuatına ilişkin uygulamaları değerlendirmek ve uygulama birliğini sağlayıcı ve 
bağlayıcı koordinasyon kararları almak, uygulanmasını denetlemektir.

ALTYAPI KOORDİNASYON HİZMETLERİ

Altyapı koordinasyon hizmetlerinin başlıca amacı; şehrin temel altyapı çalışmaları için gerekli 
izinlerin sağlanması, çalışmaların denetiminin gerçekleştirilmesi ve koordinasyon içinde sonuca 
ulaştırılmasıdır.

Bunlar arasında öncelikli olarak:
•  İçme suyu ve kanal projeleri,
•  Elektrik, gaz, telefon, fiberoptik bağlantı hattı projeleri,
•  Banliyö ve metro enerji besleme projeleri,
•  Yollar ve kaplama hizmetleri yer alır.

Bu kapsamda, İzmir içinde altyapı çalışması yapmak isteyen kamu kurum-kuruluşları, 
özel-tüzel şahıslar AYKOME’ye müracaat ederek kazı izni almalıdır. 

İzinsiz veya ruhsata aykırı yapılan çalışmalarda iş durdurulur ve cezai işlem uygulanır.

Denetim ve tuhsat işlemleriniz için Altyapı Koordinasyon Merkezi’ni arayabilirsiniz.
Tel: 293 40 24 – 293 14 04

İLAN VE REKLAM DÜZENLEME İŞLERİ

İlan, reklam ve tanıtım araçlarının kullanımı İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam 
Yönetmeliği uyarınca düzenlenir. Söz konusu yönetmeliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi 
internet adresi www.izmir.bel.tr üzerinde bulunan dokümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

İlan ve reklam uygulamalarını bağlı bulunduğunuz ilçe sınırları içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız ilçe belediyesine, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’ne 
izin başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü iletişim bilgileri:
Tel: 293 42 44 
E-posta: kentestetigi@izmir.bel.tr

VETERİNERLİK HİZMETLERİ

Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların bakımı ve denetimi; mesai saatleri içinde öncelikli olarak 
bulundukları ilçe belediyelerinin, saat 18.00’den sonra ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
sorumluluğundadır. Sokak hayvanlarına ilişkin bakım, kısırlaştırma ya da gürültü konularında 
başvurularınızı bağlı bulunduğunuz ilçe belediyesine iletebilirsiniz.

Ancak engelli, ağır hasta ve kendine bakamayacak durumda olan ya da toplumla uzlaşamayan 
saldırgan sokak köpekleri ile sahipleri tarafından bakılamayan evcil köpekler İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Işıkkent Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne kalıcı olarak kabul 
edilir.

Saldırgan sokak köpeklerinin bakımevine kabulü, ancak bir kişinin yaralanmasına sebep olduğu 
ve o kişi yaralanmaya ilişkin doktor raporu beyan ettiği takdirde gerçekleşir.

Yaralı sokak hayvanları tedavi, kısırlaştırma ve aşı işlemleri yapıldıktan sonra (köpekler kulak 
küpeleri takılarak, kediler ise kulaklarına işaret bırakılarak) alındıkları bölgeye geri bırakılır.

Bakımları yapılmak üzere belediyeler tarafından alıkonulan sokak hayvanları 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu’na göre alındıkları yere geri bırakılmak zorundadır.

Köpek sahibi olmak isterseniz İzmir Büyükşehir Belediyesi Işıkkent Köpek Bakımevi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’ne güvenle başvurulabilirsiniz. Merkezden sahiplenilen köpeğiniz size 
aşıları yapılmış ve kısırlaştırılmış olarak ücretsiz teslim edilir.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunu gereğince yerel yönetimlerin sahipli hayvanlara hizmet 
vermesi yasaklanmıştır.
 
Yaralanmış sahipsiz sokak hayvanları için İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri 
Şube Müdürlüğü Acil Müdahale Ekibi’ne ulaşmak için:
293 39 80

ZABITA HİZMETLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehir içinde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için zabıta 
hizmetleri sürdürür. Bunu yerine getirirken kurallara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen 
ceza ve diğer yaptırımları uygular.

•  Çevreye zarar verdiği tespit edilen kuruluşların geçici olarak mühürlenmesi, kapatılması, 
işyeri sahipleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması,
•  Sebze ve meyve haline getirilen kaçak sebze meyveye el konulması, getirenler hakkında 
para cezası uygulanması,
•  İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliğine aykırı reklam panoları, bez afiş, tahta pano, levha ve 
tentelerin toplatılması, sahipleri hakkında para cezası uygulanması İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanlığı görevleri arasındadır.

Seyyar satıcıların yakalanması, mallarına el konulması, sağlığa zararlı ürünlerinin imha edilmesi, 
ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır.

Bu konulara ilişkin dilek, öneri ve şikayetlerinizi 444 40 35 numaralı telefondan HİM’e 
iletebilirsiniz.

Hatalı park eden araçların çekilmesi, kurtarılması ve götürülmesi yetki ve sorumluluğu ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda değil, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndedir.

EŞREFPAŞA HASTANESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, toplumun her kesimine kaliteli sağlık hizmeti 
sunan, ileri teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü bir sağlık kuruluşudur.
200 yatak kapasitesi, 9 ameliyat odası, 2 doğumhanesi bulunan Eşrefpaşa Hastanesi 600’e yakın 
personeli ile hızlı, güvenli ve etkili bir hizmet anlayışı oluşturma hedefi ile çalışır.

Hizmet Birimleri    

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Plastik Cerrahi    Aile Hekimliği   

Ortopedi ve Travmatoloji   Anestezi    Göğüs Hastalıkları  

Genel Cerrahi    Beslenme ve Diyet   Nöroloji   

Üroloji     Biyokimya Laboratuvarı  Kardiyoloji   

Göz     Patoloji Laboratuvarı   Psikiyatri   

Diş     Mikrobiyoloji Laboratuvarı  Dahiliye   

Radyoloji    Uyku Bozuklukları   Dermatoloji   

KBB     Spor Hekimliği   Enfeksiyon Hastalıkları 

Kadın Hastalıkları ve Doğum İlkyardım Eğitim Merkezi  Fizik Tedavi ve 

Çocuk ve Ergen Ruh    
Sağlığı ve Hastalıkları   

Ambulans Hizmeti

Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde iki adet kırmızı kuşaklı acil yardım ambulansı, 5 adet mavi 
kuşaklı hasta nakil ambulansı ve 1 adet tam teşekküllü diş sağlığı taraması ve tedavi hizmetleri 
aracı bulunur.
Ambulans ile nakil hizmetinden yararlanmak isterseniz www.esrefpasahastanesi.izmir.bel.tr 
adresinde bulunan Ambulans Talep Formu’nu doldurabilir ya da dilekçe yazarak Eşrefpaşa 
Hastanesi Başhekimliği’ne başvurabilirsiniz.

HUZUREVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi 70 dönüm arazi üzerinde bir adet çok katlı 
bina ve ikisi ağır bakım (geriatri) servisi olmak üzere 12 adet tek katlı servisten oluşur. Çok katlı 
binasında, 264 yaşlıya, 44 yaşlı kapasiteli ağır bakım servisinde ise hastalığı ağır seyreden 
yaşlılarımıza hizmet verir.

Huzurevine Kabul Şartları
•  60 yaş ve üzeri yaşta olmak
•  Günlük yaşam faaliyetlerini (yeme, içme, tuvalet gibi)bağımsız yapabilecek nitelikte olmak
•  Yatalak ya da devamlı yatarak tıbbi tedavi ve bakıma ihtiyacı olmamak
•  Beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını karşılamasına engel olacak sakatlığı ve bir hastalığı 
bulunmamak
•  Ruhsal sağlığı yerinde olmak
•  Bulaşıcı ve sürekli tedaviyi gerektiren ağır hastalıklara sahip olmamak
•  Uyuşturucu madde ve alkol kullanmamak
•  Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu Sosyal İnceleme Raporu ile saptanmış olmak

Başvuru Evrakları 
•  Başvuru dilekçesi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Ekonomik durum araştırma belgesi
•  4 adet fotoğraf 
•  Sağlık kurulu raporu (huzurevine yerleşme aşamasında istenir)

Verilen Hizmetler
•  Diyetisyen kontrolünde hazırlanan üç öğün yemek
•  Ara öğün olarak çay ve süt servisi
•  Doktorlar tarafından verilen poliklinik hizmeti
•  İleri tetkik ve tedavi için Eşrefpaşa Hastanesi’ne ve diğer hastanelere sevk işlemleri
•  Üç aylık rutin kan ve idrar taraması yaptırılması
•  Yıllık portör ve akciğer taraması yaptırılması
•  Uzman doktorlar tarafından önerilmişse fizik tedavi hizmeti
•  Sağlık durumu uygun yaşlılar için spor merkezi
•  Haftada bir gün çamaşır yıkama, ütüleme hizmeti
•  Sosyal aktiviteler (gezi, spor ve yürüyüş faaliyetleri, koro çalışmaları, yemek organizasyonları)
•  Sosyal servis ekibi tarafından sürdürülen psiko – sosyal destek çalışmaları
•  Kütüphane hizmeti
•  Elişi atölyesi
•  Hobi bahçeleri

Adres: Çamlık Mahallesi Menderes Caddesi No: 418 Gürçeşme-Buca / İzmir
Tel: 293 17 91
GÜÇSÜZLER EVİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Örnekköy’deki 
Müyesser Turfan Güçsüzler Evi, özellikle soğuk kış aylarında, çeşitli kaynaklardan gelen 
bildirimler doğrultusunda sokakta yaşayan evsiz vatandaşlara yemek ve barınma olanağı sağlar.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılır, ihtiyaç halinde Eşrefpaşa 
Hastanesi’nde tedavileri gerçekleştirilir. 3 ay olarak belirlenen barınma hakkı süresi ihtiyaç 
durumuna göre uzatılabilir.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşlardan yaşı uygun olanlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
İzmir İl Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar ile huzurevi ya da bakım merkezlerine 
yerleştiriliyor, çalışabilecek durumda olanlar ise Türkiye İş Kurumu İŞKUR’a yönlendirilerek iş 
bulmaları sağlanıyor.

Adres: 7449 Sok.  No: 16 Zübeyde Hanım  Mah. Örnekköy – Karşıyaka / İzmir
Tel: 361 71 51

Şiddet gören, maddi gücüne el konan, istemediği halde ilişkiye zorlanan, aşağılanan ya da 
ayrımcılığa uğrayan kadınlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi var.
Tüm kadınlar Kadın Danışma Merkezi’nden ücretsiz psikolojik, hukuki ve sosyal danışmanlık 
hizmeti alabilir, dilerse çocukları ile birlikte Kadın Sığınma Evi’ne konuk olabilir.

Kadın Danışma Merkezi iletişim bilgileri: 
 
Adres: Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü
Kültürpark Fuar Alanı – İzmir
Tel: 293 4 293    Faks: 445 30 88
E-posta: kadindanisma@izmir.bel.tr
kadindanisma.izmir.bel.tr

YARDIMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de yaşayan herkesi zor gününde de yalnız bırakmamayı hedef 
edinerek faaliyetlerini sürdürür. Bu amaçla ihtiyaç sahibi kişilerin sosyal hayata katılımını, sadece 
yardım dağıtarak değil, sorunlarına kalıcı çözüm üreterek destekler.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na aşağıdaki konularda 
başvurabilirsiniz. 

 

KENT EKMEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği tüm kültür sanat etkinliklerinin ayrıntılı bilgisine 
www.izmir.bel.tr/Kultursanat adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Bu adres üzerinden dilerseniz, gitmek istediğiniz konser, tiyatro, sergi ya da sinema için bilet satın 
alabilir, kültür sanat merkezlerine ilişkin detayları araştırabilir ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi 
kültür sanat haberlerini okuyabilirsiniz.

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
Adres: Mithatpaşa Caddesi No: 1087 Güzelyalı / İzmir
Telefon: 293 38 18
www.aassm.org.tr

İZMİRSANAT
Adres: Kültürpark Fuar Alanı 26 Ağustos Kapısı yakını
Telefon: 293 40 49
www.izmirsanat.org.tr

İSMET İNÖNÜ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
Adres: Kültürpark Fuar Alanı Lozan Kapısı yakını
Telefon: 293 46 04 

ATATÜRK FUAR AÇIKHAVA TİYATROSU
Adres: Kültürpark Fuar Alanı
Telefon: 293 17 05

AHMET PİRİŞTİNA KENT ARŞİVİ VE MÜZESİ
Adres: Şair Eşref Bulvarı No: 1-A Çankaya / İzmir
Telefon: 293 39 00
www.apikam.org.tr

ÇETİN EMEÇ SANAT GALERİSİ
Adres: 900 Sokak No: 17 Hisarönü / İzmir
Telefon: 293 35 22

BORNOVA AŞIK VEYSEL AMFİ TİYATRO
Telefon: 293 19 47 

TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI KÜLTÜR MERKEZİ
Telefon: 293 10 91

SPOR AKTİVİTELERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları yüzmeden futbola, basketboldan tekvandoya 21 ayrı 
branşta, 11 merkezde sporcu yetiştiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi spor okullarına ve spor merkezlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için:
www.ibsbspor.org
Adres: Celal Atik Spor Salonu Kültürpark Fuar Alanı / İzmir
Tel: 445 67 54
E-posta: bilgi@izmirbsbspor.org 

ASARLIK SPOR KOMPLEKSİ SPOR OKULU
Masa tenisi salonu, basketbol, jimnastik, pilates, tekvando, judo, kondisyon ve güreş eğitimleri 
Asarlık Spor Kompleksi Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Salon çevresinde ayrıca, 2 adet açık alan basketbol sahası ve 2 adet futbol sahası bulunur.
Adres: Evka-4 Spor Tesisleri 
Tel: 351 38 66 

ASARLIK ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU
Badminton, step, aerobik, sağlıklı yaşam, basketbol eğitimleri Asarlık Çok Amaçlı Spor 
Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21

BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI
Tenis eğitimleri Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilir.
Adres: Kızılay Mahallesi 506 sok. Bornova / İzmir
Tel: 293 38 76
 
BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI BUZ SPORLARI SALONU
Buz Hokeyi, buz dansı, artistik patinaj, senkronize buz dansı eğitimleri Bornova Aşık Veysel 
Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 293 42 12

EKREM AKURGAL YAŞAM PARKI BAYRAKLI SPOR OKULU
Basketbol, voleybol, futbol, step, aerobik, pilates, jimnastik ve tekvando eğitimleri Ekrem Akurgal 
Yaşam Parkı Bayraklı Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21 
 

HALKAPINAR ATATÜRK SPOR SALONU SEHA AKSOY ATLETİZM PİSTİ
Atletizm eğitimleri Halkapınar Atatürk Spor Salonu Seha Aksoy Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21
 
İNCİRALTI SPOR TESİSLERİ BALÇOVA
Faydalanmak isteyen sporseverler için halı saha, voleybol, açık basketbol alanları ile tenis 
kortları bulunmaktadır.  
Tel: 278 06 00 

İNCİRALTI KAYIK ALANI
Kano eğitimleri bu bölgede düzenlenmektedir.
Tel: 425 04 21

BOSTANLI REKREASYON ALANI TESİSLERİ
Tenis eğitimleri düzenlenmektedir.
Ayrıca rekreasyon alanında faydalanmak isteyen sporseverler için 4 tenis kortu, 3 basketbol 
sahası, bir adet de kondisyon aletleri parkı bulunur.
Tel: 362 48 28 
 
BAYRAKLI ÇİÇEK FUTBOL SAHASI
Tel: 345 87 47
 
YEŞİLYURT FUTBOL SAHASI 
Tel: 228 75 75

Vefat eden vatandaşın ölüm raporu; bağlı bulunduğu belediyenin sağlık işleri müdürlüğünden 
veya sağlık ocağı doktorundan alınır.
Vefat gece geç saatlerde olmuş ise doktordan veya sağlık kurumundan ölüm raporu alındıktan 
sonra Mezarlıklar Müdürlüğü’nün ALO 188 No’lu telefonunu arayıp bilgi veriniz. 
Araç kısa sürede gelir ve cenaze teslim alınır. 
İşlemler için sabah Ölüm Raporu ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile ilçe belediyesi sağlık işleri 
müdürlüğüne müracaat edilir. Ölüm Raporu, Gömü İzin Belgesi’ne dönüştürülür. 
Hastanede vefat olduğunda, Gömü İzin Belgesi hastane tarafından düzenlenir. 
Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanını getirmeyi unutmayınız. 
Gömü İzin Belgesi alınan cenazelerin defin işlemleri Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe’de ikamet 
ediyorsa Soğukkuyu Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde; Buca ve Gaziemir ilçelerinde ikamet 
ediyorsa Buca Kaynaklar Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde veya istek doğrultusunda 
Yenişehir’de bulunan Mezarlıklar Müdürlüğü Defin İşlemleri Servisi tarafından, mesai saatlerinde 
yapılır.
Daha önce aile kabristanı almış olanların yeni vefatlarında gömü işlemlerinde “aile kabristanı” 
olduğuna dair belgeyi de getirmeleri gerekmektedir. Defin işlemleri esnasında yıkama, araç, 
morg, gömü yeri ve ruhsat ücreti tahsil edilir. 
Vefat edenin ölüm raporunu 3 gün sonra merkezden alabilirsiniz. 
Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek durumda olanlar, muhtardan Fakir 
İlmühaberi getirdikleri takdirde  tüm işlemleri ücretsiz yapılır; vefat eden Doğançay Mezarlığı’na 
defnedilir. 
Cenazenin başka bir şehre nakli gerekiyorsa İlçe Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden Yol Nakil Belgesi 
alınıp, ilaçlanıp tabut mühürlendikten sonra soğutmalı cenaze araçları ile bedeli karşılığında nakil 
yapılır.

Üste Gömü İşlemleri
Bir mezarın üstüne, 5 yıl geçtikten sonra 1. dereceden yakınının gömüsü yapılabilmektedir. 
Daha önce ölmüş olanın defin belgesi temin edilir ve üste gömü formu ile birinci dereceden 
yakınının muvaffakatı alınarak gömü işlemi yaptırılır. 
Gömüsü yapılan mezarların mezar üstü inşaat yapımı gömü tarihinden en erken 3 ay sonra 
Mezarlıklar Müdürlüğü’nden inşaat ruhsatı alınarak yapılır. 

ALO 188 No’lu özel hat, 24 saat kesintisiz hizmeti vermektedir.
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Hızlı, güleryüzlü ve güvenilir iletişim için buradayız.

Çünkü,
  

  alanında yetkin personelimizle başvurularınızı almak için sizi bekliyoruz.
  İşlemlerinizin yapılmasını beklerken size evinizin rahatlığını sunuyoruz.

  Başvurunuzun takibini yapıyor, sizlerle yeniden görüşmek için sabırsızlanıyoruz.
  İzmir için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmak bize mutluluk veriyor.

Çünkü,

biz kocaman bir aileyiz.

Çünkü,

İZMİR BİZİM EVİMİZ.

  

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HALKLA İLİŞKİLER ve MUHTARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bu küçük rehberi sizler için hazırladık.
İstedik ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü hizmetlere ulaşmanın en kolay yolu 
hep elinizin altında olsun.
Bu kitapçıkta yanıtını bulamadığınız tüm sorular için bize danışabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü olarak 5 farklı 
birimle hizmetlerimizi sürdürüyoruz.
Bize ister telefonla, ister internet aracılığıyla, ister muhtarınızla görüşerek ya da isterseniz 
şahsen İzmir Büyükşehir Belediyesi binasına gelerek ulaşabilirsiniz.

Hemşehri İletişim Merkezi

“Bize kısaca HİM diyebilirsiniz.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı dinamik ve güleryüzlü bir ekibiz.

E-posta, web adresi, kiosk (metro istasyonlarında bulunan elektronik iletişim sistemi), 
faks ve mektup aracılığı ile bize ulaştırdığınız başvuruları kayıt altına alıyor, 
birimlerden ilgili yanıt geldiğinde en kısa sürede sizlere geri dönüş yapıyoruz.

Doğrudan ve kolay iletişimin adresi, HİM’e ulaşmak çok kolay.

him@izmir.bel.tr
www.him.izmir.bel.tr
www.izmir.bel.tr
www.twitter.com/izmirhim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak / İzmir

Faks: 293 39 95

Çağrı Merkezi

7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz Çağrı Merkezi’nde, uzman operatörlerimiz aracılığı ile başvurularınızı 
kayıt altına alıyor, ilgili birime yönlendiriyor ve işlem sonucunda sizleri haberdar ediyoruz.

Çağrı Merkezi’ne ulaşmak için aramanız gereken numara:
444 40 35

* Çağrı Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
İZSU’ya ilişkin başvuruları ALO 185 numaralı hattan kabul etmektedir.

Muhtarlar Masası

Yerel yönetimin ilk kademesi olan muhtarlarımızın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile doğrudan ve 
kolay iletişim kurmalarını Muhtarlar Masası ile sağlıyoruz. 
Dilek, öneri ve şikâyetlerinizi muhtarlarınız aracılığı ile de bize ulaştırabilirsiniz. 
Hizmet odaklı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Muhtarlar Masası ile muhtarlarımızı 
faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmenin yanı sıra, onların teknik donanım ve 
sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyoruz.

Muhtarlarımız için iletişim numaralarımız:
Tel: 293 15 90 – 293 15 31 – 293 12 76
Faks: 293 19 26

Santral

Hafta içi 08.00 – 17.00 saatleri arasında gelen tüm çağrılara cevap vererek ilgili birime 
yönlendiriyor, ayrıca birimler arası ve dış arama yetkisi olmayan birimlerin görüşme 
yapabilmelerini sağlıyoruz.

Santral numaramız: 293 12 00

Merkez -1 Telsiz

Emniyet ekipleri, belediye birimleri ve ilçe belediyelerinden telsiz ve telefon aracılığıyla iletilen 
ihbarların en kısa sürede ilgili birime aktarılmasını sağlıyor, acil müdahale gerektiren anlarda 
birimler arası koordinasyon kuruyoruz.

Tel: 293 13 14 – 293 11 00 - 293 11 98  /  Faks: 293 10 99

                           

İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Kurtarma ve Sağlık ekibi AKS, 7 gün 24 saat kesintisiz acil 
yardım hizmeti vermektedir.

Trafik kazası, yangın, patlama, su baskını, doğal afet, can kurtarma durumlarında cep telefonu, 
sabit telefon ya da ankesörlü telefonlardan ücretsiz telefon hattı 110’u arayabilirsiniz.

Suç teşkil eden bir durumla karşılaştığınızı düşünüyor ve kolluk kuvvetlerine ihtiyaç duyuyorsanız 
Emniyet Genel Müdürlüğü acil ihbar ve yardım hattı 155’i aramalısınız.

Acil durum görüşmelerinde yetkililere, sakin bir ses tonu ve anlaşılır ifadeler ile bulunduğunuz 
adresi, acil durumun türünü ve tehlikede olan kişi sayısını bildiriniz.

 

ULAŞIM VE ULAŞIM KARTLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanına hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması 
için kara-deniz-demir yolu entegrasyonunu hedef edinerek ulaşım hizmetlerini sürdürür.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu taşıt seçenekleri arasında temel olarak otobüs, 
metro, banliyö sistemi, yolcu gemisi, arabalı vapur, bisiklet ve faytonlar yer alır.
Gitmek istediğiniz yere en kolay nasıl ulaşabileceğinizi öğrenmek için güzergâh ve taşıt 
seçeneklerinizi gösteren Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi’nden yararlanabilirsiniz.
Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi: asps1.unibel.com.tr
 
İzmirim Kart
Toplu ulaşım araçlarından yararlanmak için İzmir’de “İzmirim Kart” adı verilen elektronik kart 
sistemi kullanılır. İzmirim Kart, tüm toplu taşıma araçlarında geçerlidir ve kentin hemen her 
köşesinde bulunan İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan temin edilebilir. 
İzmirim Kart’ı yalnızca bir defa satın almanız yeterlidir. Kartın geçerlilik süresi yoktur. İster yetkili 
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan, ister aktarma merkezlerindeki otomatlardan 
dilediğiniz zaman ve dilediğiniz kadar bakiye yüklemesi yapabilirsiniz. Bakiyeniz, kartınızı taşıt 
araçlarında bulunan elektronik sayaçlara gösterdikçe azalır. Bakiye tükendiğinde karta yeniden 
yükleme yapmanız gerekir.
Size en yakın İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’nı www.eshot.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

90 Dakika Uygulaması
İzmir’de toplu ulaşım araçlarını tercih eden yolcuların İzmirim Kart bakiyelerinden 90 dakika 
içinde yalnızca ilk binişlerinde bilet ücreti düşer.
İzmirim Kart’ınızı araçlardaki elektronik sayaca göstermenizi takip eden 90 dakika boyunca, 
tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilirsiniz.
90 dakika sonraki ilk yolculukta kart bakiyenizden yeniden bir binişlik ücret düşer.

3-5 Bilet
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktaları’nda bulunan “3-5 Bilet” isimli kartlarla da yolculuk 
yapabilirsiniz. 3-5 Bilet üç farklı seçenekle satışa sunulur; iki binişlik, üç binişlik ya da beş binişlik 
alternatifleri mevcuttur. İzmirim Kart’tan farklı olarak 3-5 Bilet ile 90 dakika uygulamasından 
yararlanılamaz. 3-5 Bilet’e yeniden yükleme yapılamaz. 3-5 Bilet’in geçerlilik süresi ilk kullanım 
tarihinden itibaren 35 gündür.

Otobüs
Otobüs ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına ESHOT Genel Müdürlüğü 
tarafından sürdürülür.

İzmir şehir merkezinde otobüs seferleri 24 saat kesintisiz olarak gerçekleştirilir.
Baykuş adı verilen gece otobüsleri gece 12’den sabah 6’ya kadar bir saat arayla şehir merkezi 
Konak ile Evka-3, Tınaztepe, Gaziemir, Balçova ve Çiğli arasında karşılıklı hareket eder.
Otobüs sefer saatleri, hat numaraları ve güzergâhlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için ESHOT’un resmi 
internet sitesini ziyaret edebilir ya da çağrı merkezini arayabilirsiniz.
www.eshot.gov.tr    
Çağrı Merkezi: 320 0 320

Metro
Metro ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İzmir Metro A.Ş. tarafından 
sürdürülür. İzmir metro ağı kapsamında 17 metro istasyonu bulunur. Bunlar sırasıyla Fahrettin 
Altay, Poligon, Göztepe, Hatay, İzmirspor, Üçyol, Konak, Çankaya, Basmane, Hilal, Halkapınar, 
Stadyum, Sanayi, Bölge, Bornova, Ege Üniversitesi ve Evka – 3 istasyonlarıdır. Hilal, yolcuların 
banliyö sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur. Halkapınar, hem banliyö sistemine 
geçiş istasyonu hem de otobüslerin aktarma merkezidir. Fahrettin Altay istasyonundan da 
otobüslerin aktarma merkezine ulaşılabilir. Metro sefer saati ve ücretlerine ilişkin ayrıntılı bilgi 
için Metro A.Ş. resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
www.izmirmetro.com.tr

Banliyö
İzmir’de banliyö ile toplu ulaşım hizmetleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD’nin %50 
ortaklığı ile kurulmuş olan İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi A.Ş, kısa adıyla İZBAN tarafından 
sürdürülür. İZBAN ağı kapsamında, Cumaovası ile Aliağa arasında yer alan 32 istasyon bulunur.
Hilal, yolcuların metro sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur.
Halkapınar ise hem metro sistemine geçiş istasyonu, hem de otobüslerin aktarma merkezidir.
İZBAN sefer ve ücretlerine ilişkin bilgi için İZBAN internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
www.izban.com.tr

Yolcu Gemisi ve Arabalı Vapur
Yolcu gemisi ve arabalı vapur ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına 
İZDENİZ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Yolcu gemisi seferleri Bostanlı, Karşıyaka, Bayraklı, Alsancak, Pasaport, Konak, Göztepe ve 
Üçkuyular olmak üzere 8 iskeleden yapılır.
Günübirlik tatil yaparak denizin tadını çıkarmak isteyenler için yaz sezonu boyunca Yassıcaada’ya 
da yolcu gemisi seferleri düzenlenir. 
Arabalı vapur seferleri ise Üçkuyular ve Bostanlı iskeleleri arasında şehir içi trafiğine girmeden 
keyifli, güvenli ve hızlı yolculuk imkânı sağlar.
Yolcu gemilerinin ve arabalı vapurların sefer saat ve tarifelerini iskelelerden temin edebileceğiniz 
broşürlerden ya da İZDENİZ resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.
www.izdeniz.com.tr

Bisiklet
İzmir’de motorlu araç kullanımını azaltmak, çevre kirliliğini ve trafik sorununu en aza indirmek ve 
sağlıklı yaşamı özendirmek amacı ile kent bisikleti kiralama sistemi BİSİM oluşturulmuştur.
Şehir merkezinde sahil şeridi boyunca rastlayacağınız bisiklet istasyonlarından dilediğiniz saatte 
bisiklet kiralayabilir, bisikletinizi istediğiniz güzergâhta kullanabilir ve herhangi bir istasyona 
bırakabilirsiniz.
BİSİM sistemi ile ister kredi kartı kullanarak, ister sisteme üye olarak bisiklet kiralayabilirsiniz.
Üyelik işlemleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
BİSİM üyesi olmak, kira ücretlerini öğrenmek, kira koşulları ve istasyonlar hakkında ayrıntılı 
bilgiye ulaşmak için BİSİM resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz.
www.bisim.com.tr  
Tel: 433 51 55

Fayton
İzmir’de ulaşım seçeneklerinin en keyiflisi kentin simgesi haline gelen faytonlardır.
Fayton hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Tarihi görünüşü örnek alınarak özgün modeline uygun yapılan Victoria Klasik tipi modern 
faytonlar, özel giyimli, sürüş, davranış, duruş ve yabancı dil eğitimi almış sürücüler tarafından 
idare edilir ve Haflinger cinsi atlar ile çekilir.
Siz de bu keyfi yaşamak için İzmir Limanı, Gündoğdu Meydanı ya da Konak Pier istasyonlarından 
faytona binebilir, dilerseniz sahil şeridinde, dilerseniz tarihi noktalara doğru nostaljik bir gezinti 
yapabilirsiniz.
Ayrıca, özel günlerinizde önceden randevu almak ve gerekli ödemeleri karşılamak kaydıyla 
fayton kiralayabilirsiniz.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Tur Otobüsleri
İzmir’i, şehir merkezinde panoramik bir tur atarak tanımak isteyen yerli ve yabancı turistler için 
tasarlanan üstü açık tur otobüsleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından işletilir.
Otobüslerde Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca anlatımların yapıldığı rehber 
kulaklıklar bulunur. Ayrıca 6 dilde hazırlanmış güzergâh haritalı İzmir broşürleri de tur 
otobüslerini kullanan yolculara hediye edilir.
Tur otobüsleri için alınan biletler 24 saat geçerlidir. Otobüslerden güzergâh üzerindeki herhangi 
bir durakta inebilir ve aynı biletle yeniden binebilirsiniz.
Panoramik şehir turları saat 09.30’da başlar. Her 30 dakikada bir hareket eden otobüslerin son 
sefer saati ise 16.00’dır.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Kayıp Eşya
Otobüs, metro, banliyö, yolcu gemisi ya da arabalı vapurda eşyanızı unutursanız kayıp eşya 
bürolarına danışabilirsiniz.
ESHOT – İZULAŞ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: 544 Sok. No: 2 Yağhaneler - Konak / İzmir 
Tel: 250 29 77
Kayıp eşyanızın durumunu www.eshot.gov.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Kayıp Eşya Formu’nu doldurarak da 
sorgulayabilirsiniz.
METRO Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Halkapınar İstasyonu / İzmir
Tel: 461 54 45 / Dahili: 9255
İZBAN Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Salhane İstasyonu / İzmir
Tel: 398 32 32
İZDENİZ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Bostanlı Vapur İskelesi Bostanlı / İzmir
Tel: 330 50 71

ULAŞIM KARTLARI

Toplu ulaşım kartları ile ilgili tüm işlemler ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları 
Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülür.
Kart talebi, yenileme, çalınma-arıza bildirimi, bakiye itirazı, dolum-kullanım bilgi talebi gibi 
ulaşım kartlarına ilişkin her konuda Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne danışabilirsiniz.
Adres: Milli Kütüphane Cad. No: 10/1C Konak – İzmir
Tel: 483 64 63

ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI

Engelli Bireyler
Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan kişiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen 
Engelli Kimlik Kartı ya da daha önce verilen Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Engelli 
Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanlarını görevli personele göstererek toplu ulaşım araçlarından 
ücretsiz faydalanır. 
Kartlarında “Ağır Engelli” olarak belirtilen ya da “Ulaşımda Refakatçi Hakkı Vardır” ibaresi bulu-
nan kişiler ise kendileri ile birlikte bir refakatçi ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlana-
bilir.
65 Yaş ve Üzeri 
İzmir’de 65 yaş ve üzeri herkes, nüfus cüzdanlarını yetkili görevlilere göstererek toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

Şehit Aileleri
Şehit Aileleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen Şehit Ailesi Kartı ya da 
ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından verilen bakiye 
gerektirmeyen İzmirim Kart ile toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabilir.

Gaziler
Gaziler ve gazi yakınları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kendilerine verilen 
Gazi Kartı ya da Gazi Ailesi Kartı ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

ÜCRETSİZ ULAŞIM KARTLARI

TÜİK Kartı: Sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için alanda 
görevlendirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) personeli, görev süresince, toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

PTT Kartı: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT bünyesinde dağıtıcı olarak görev yapan 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur personel toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Zabıta Kartı: İzmir sınırları içindeki belediyelerde çalışan zabıta memur personel toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

Basın Kartı: Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen Sarı Basın Kartı sahibi  
basın mensupları toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Polis Kartı: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapan 
emniyet hizmetleri sınıfı personeli toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Orman Muhafaza Kartı: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza 
memurları resmi üniformalı oldukları sürece toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanır.
 
İNDİRİMLİ ULAŞIM KARTLARI

Öğrenci Kartı: Öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından verilen Öğrenci Kartı ile toplu 
ulaşımdan indirimli faydalanır. Öğrenci kartı öğretim yılı başında okul idareleri tarafından 
gerçekleştirilen toplu başvurular aracılığı ile hazırlanır. Toplu başvurudan yararlanamayan 
öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü resmi internet adresi www.eshot.gov.tr üzerinden bireysel 
başvuruda da bulunabilir. İzmir dışında öğrenim gören öğrenciler indirimli seyahat edebilmek için 
üniversitelerinden aldıkları kimlik kartları ya da öğrenci belgesi ile ESHOT Genel Müdürlüğü 
resmi internet adresi üzerinden bireysel başvuruda bulunabilir.
 www.eshot.gov.tr

Öğretmen Kartı: Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma 
Bakanlığı’na bağlı örgün eğitim kurumlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 
kadrolu olarak çalışan eğitim ve öğretim sınıfı personeli Öğretmen Kartı ile toplu ulaşım 
araçlarından indirimli olarak yararlanır.

60 Yaş Kartı: İzmir sınırları içinde ikamet eden 60-65 yaş arası kişiler, günün her saatinde 
öğrenci tarifesi ödeyerek toplu ulaşımdan indirimli yararlanır. 

ÇEVRE

İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre ve insan sağlığını korumak ve iyileştirmek amacı ile çevre 
kirliliğine yol açan her türlü kirleticiye karşı gerekli önlemleri alır ve ilgili denetimleri sürdürür.

Evsel Atıklar
İzmir’de çöp konteynerlerinde biriken evsel atıkların özel atık toplama araçları ile toplanması, 
sokaklar söz konusu olduğunda ilçe belediyelerinin, ana arterler söz konusu olduğunda ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundadır.
İlave çöp konteyneri konulması, çöp konteynerlerinin yıkanması gibi talepler ya da çöplerin 
düzenli toplanmaması ya da toplanırken gürültü yapılması gibi şikâyetlere ilişkin başvurular 
sokak konteynerleri ile ilgili ise ilçe belediyelerine, cadde konteynerleri ile ilgili ise İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmelidir.

Tıbbi Atık
Hastaneler, veteriner klinikleri, poliklinikler, tıbbi tahlil laboratuvarları, muayenehaneler ve diş 
kliniklerinden çıkan tıbbi atıklar, konusunda yetkin eğitimli personel aracılığı ile özel araçlarla 
toplanır ve sterilizasyonu gerçekleştirilmek üzere çevreye zarar vermeden bertaraf tesislerine 
iletilir.

Sanayi Atıkları
Evsel nitelikli ya da düzenli depolama kriterlerine uygun ve analizi yapılmış sanayi atıkları, ilgili 
firmalar tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Düzenli Çöp Depolama Tesisi’ne getirildiği 
takdirde bertaraf edilir.

Moloz Atıkları
Çeşitli kurum ve kuruluşlar inşaat ya da yıkıntı atıklarını, ilçe belediyelerinden Ek-2 belgesi 
aldıktan sonra izinli taşıyıcılar aracılığı ile yasal moloz depolama alanlarına bırakabilir.
İzmir’deki moloz depolama alanlarını öğrenmek, inşaat ya da yıkıntı atıklarını uygun alanlara 
bırakabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak 
başvuruda bulunabilirsiniz.

İlaçlama ve Haşere ile Mücadele Çalışmaları
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca modern yöntemlerle sürekli olarak sivrisinek ile 
mücadele çalışmaları gerçekleştirir.
Hamamböceği, bit, pire, karasinek gibi haşere ve fare mücadelesi için ise hem iç hem de dış 
mekânlara özel ilaçlama çalışmaları yapılır. 
Sokak ve caddelere yerleştirilen çöp konteynerleri haşere üremesine karşı düzenli olarak ve 
talep üzerine ilaçlanır.

İhtiyaç duyduğunuz ilaçlama çalışması için Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü’nü 
arayabilirsiniz. 

Tel: 293 37 14 - 15

Hava Kirliliği
Karşıyaka, Bornova, Güzelyalı ve Alsancak’ta bulunan modern hava kirliliği ölçüm istasyonlarında 
yapılan ölçümlerle hava kirliliği değerleri 24 saat aralıksız olarak izlenir.
Hava kirliliği denetim ekibi, kalitesiz yakıt kullanan, satan ya da kalorifer, kazan, baca bakım ve 
temizliklerini yapmayan konut, işyeri ve sanayi tesislerini tespit eder. Kirliliğin önlenebilmesi için 
denetimleri yapar ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
Hava kirliliğine sebep olduğunu düşündüğünüz kişi ya da kuruluşları Hava Kirliliği Denetim 
Birimi’ne bildirebilirsiniz.

Tel: 293 13 84

Gürültü Kirliliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi yalnızca birinci sınıf gayri sıhhi işletmelere ilişkin gürültü kirliliği 
denetimlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. 
Gürültü kirliliğine yol açan diğer her türlü kurum, kuruluş ya da konutların denetimi ilçe 
belediyelerinin görevidir.
Bu nedenle eğer gürültü kaynağı birinci sınıf gayri sıhhi işletme ise HİM’e başvurabilir, değil ise 
başvurunuzu ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi uyuşmazlıkların çözümünde konu ile ilgili uzman ekip ve teknik 
destek sağlar.

Körfez Denetimi
İzmir Körfezi’ne atık bırakan, limanda yük alımı ve boşaltımı sırasında çevre kirliliği yaratan 
gemileri Körfez Denetim Ekibi kontrol eder. Deniz yüzeyindeki atıkları toplayarak körfezin temiz 
tutulmasını sağlar.
Denize atık madde bıraktığını tespit ettiğiniz kişi, kurum ya da kuruluşlara ilişkin bildirimlerinizi 
Körfez Denetim Şefliği’ne iletebilirsiniz.

Tel:  293 14 26 

SU VE KANALİZASYON İŞLEMLERİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İZSU; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları 
dahilinde yaşayanların içme suyu ve atık su hizmetlerini, çevre ve insan sağlığını esas alarak, 
etkin, verimli ve kesintisiz olarak yürütür.
Su ve atık su işlemlerine ilişkin ihtiyaç duyduğunuz her konuda danışmak için 185 numaralı 
telefon hattını arayabilir ya da Cumhuriyet Bulvarı No: 16 - Konak adresinde bulunan İZSU Genel 
Müdürlüğü’nü ziyaret edebilirsiniz.

YENİ ABONE
Yeni abonelik için gerekli belgeler:
•  Yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı) aslı ve fotokopisi
•  Numaralandırma krokisi ya da belgesi aslı ve fotokopisi
•  Tapu aslı ve fotokopisi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Kanal ruhsatnamesi
•  DASK (Doğal Afet Sigortası) belgesi (15.06.2004 tarihinden sonra yapı kullanma izin belgesi 
almış olanlar için)
Abone ücreti, ilgili yetkililer tarafından tespit çalışması yapıldıktan sonra, bağlanacak suyun 
şebekeye olan mesafesi, çapı gibi özellikler dikkate alınarak belirlenir.
Piyasadan temin edeceğiniz yeni su sayacı; İZSU standartlarına uygun, gliserin korumalı ve yaş 
tip su sayacı olmalıdır.

SAYAÇLAR
Sayaç Değiştirme
İZSU Genel Müdürlüğü ya da ilgili şube müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunmanız halinde, 
“sayaç değiştirme bülteni” düzenlenir ve arızalı olduğu tespit edilen sayaç değiştirilir.
Sayacın sarfiyat göstermediği dönemler için ise geriye dönük kıyas tahakkuku yapılarak ödeme 
miktarı belirlenir.

Su Faturasına İtiraz
Su faturasında belirtilen kullanım ve ödeme miktarlarının hatalı olduğunu düşünüyorsanız bağlı 
bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz.
İtiraz durumunda, sayacınızın kontrolü için İZSU tarafından düzenlenen dilekçe Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’ne gönderilir.
Faturaya itirazda bulunduysanız, işlem sonuçlanana kadar ödemeyi izinli duruma getirme 
talebinde bulunabilirsiniz.

Kontrol sonucunda sayacınız arızalı çıkarsa ve fatura bedelinizi itiraz öncesinde yatırmış iseniz 
ödemiş olduğunuz tutar, isteğinize bağlı olarak ya müteakip ödemenizde otomatik olarak 
düşürülür ya da tarafınıza ödenir.

Abonelik Dondurma (Geçici Kapama İşlemi)
Belirli bir süre için kullanılmayacak konut ya da iş yeri için geçici kapama işlemi yapılabilir. 
Geçici kapama uygulanacak tarihler verilen dilekçede belirtilmelidir.
Bu işlemin gerçekleşmesi için, abone numaranıza kayıtlı herhangi bir borç bulunmaması 
gerekmektedir. Bu durumda, abone servisi sayacı sökmeden geçici kapama işlemi yapabilir. 
Geçici sürenin bitimine kadar sarfiyat faturası düzenlenmez.

Abone İptal İşlemi
Aboneliğinizin iptalini istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurunuz.
Abone numarasına kayıtlı tüm borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız. 
Sayaç söküm işlemi yapıldıktan sonra abone teminatı tarafınıza iade edilerek işlem tamamlanır.

İsim değişikliği
Abone ismi değişikliği talep ediyorsanız, bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ve 
kimlik fotokopisi, DASK poliçesi, tapu ya da ikametgâh belgesi ile birlikte başvurunuz. 
Abone numaranıza kayıtlı tahakkuk ve tahsilat borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız.  
Başvurunuz sonucunda teminat ücreti alınarak sözleşme imzalanır ve işlem tamamlanır.
 
Su açma işlemi
Yazılı talepte bulunarak yerinden kaldırdığınız sayacınızı yeniden bağlamak ya da kesilen 
suyunuzu yeniden açtırmak istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne 
başvuruda bulunabilirsiniz. 
Sayacınız borcunuzdan ötürü yerinden kaldırıldıysa ya da borç nedeni ile suyunuz kesildiyse 
gerekli ödemeyi yaptığınız takdirde sayacınız yeniden takılarak, suyunuz açılır.

Çok Sayaçtan Tek Sayaca 
Apartmanınızda her daireye ait ayrı sayaçlarınızı söktürmek ve hidrofor sistemi ile ortak 
su kullanmak istiyorsanız, apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu çok sayaçtan tek sayaca 
geçiş sağlanır.

Tek Sayaçtan Çok Sayaca Geçiş
Tek sayaçla hidrofordan ortak su kullanıyorsanız ve sayaçlarınızın ayrılarak farklı abonelikler 
oluşturulmasını istiyorsanız apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu tek sayaçtan çok sayaca 
geçiş sağlanır.

İZSU Şebekesi Dışındaki Kaynaklardan Temin Edilen Suyun Kullanılması

İZSU şebekesi dışındaki kaynaklardan temin ettiğiniz suyu kullanıyorsanız, ilgili İZSU Şube 
Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak Atık Su Abonelik Sözleşmesi imzalamanız gerekir.
Abonelik ücreti, sözleşme imzalandıktan ve sayaç bağlandıktan sonra ilk sarfiyat faturasına 
eklenir.

Ayrıca İZSU Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak için Alo 185 numaralı hattı arayarak;
•  Su ve kanalizasyon şebeke arızalarını günün her saati bildirebilir,
•  Semtinizdeki planlı su kesintilerini öğrenebilir, 
•  Kaçak su kullanımlarını ihbar edebilir,
•  Dış mekânlardaki kanallardan kaynaklanan koku şikâyetlerinizi iletebilirsiniz.

Yaşadığınız bölge ile ilgili, 
•  Yağmur suyu ızgarası
•  Su tahliye hattı yenilemesi
•  Dere ıslahı yapımı
•  Dere üstü yaya köprüsü yapımı talebinde bulunabilirsiniz.
Dilek, öneri ve şikâyetleriniz ilgili birimlere aktarılacak, tarafınıza en kısa sürede geri dönüş 
yapılacaktır.

İZSU’nun sağladığı tüm hizmetlere ilişkin ayrıntılı bilgi için: 
www.izsu.gov.tr

İMAR İŞLERİ 

Parsel planlama, numaralandırma, yapı ruhsatı verme, yapı kullanım izni verme, ruhsatsız/kaçak 
yapılaşmayı önleme gibi her türlü imar uygulaması yetki ve sorumluluğu ilçe belediyelerine aittir.
Söz konusu konulara ilişkin başvurularınızı ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile İmar Denetim Dairesi 
Başkanlığı görev yetki ve sorumlulukları ise;

•  İmar yönetmeliği, yüksek yapılar yönetmeliği, otopark yönetmeliği uygulama esasları gibi 
gerekli yönetmelikleri hazırlamak, mevcut yönetmeliklere ilave ya da düzenlemeler yapmak,
•  İlçe belediyelerine esas olmak üzere otopark bölge sınırları bedellerini saptamak ve 
güncelleştirmek,
•  Yüksek Yapılar Yönetmeliği gereğince İnceleme Kurulu’nu toplayarak alınan kararları talep 
sahibine ve ilgili meslek odalarına bildirmek,
•  İmar denetimleri yapmak,
•  İmar mevzuatına ilişkin uygulamaları değerlendirmek ve uygulama birliğini sağlayıcı ve 
bağlayıcı koordinasyon kararları almak, uygulanmasını denetlemektir.

ALTYAPI KOORDİNASYON HİZMETLERİ

Altyapı koordinasyon hizmetlerinin başlıca amacı; şehrin temel altyapı çalışmaları için gerekli 
izinlerin sağlanması, çalışmaların denetiminin gerçekleştirilmesi ve koordinasyon içinde sonuca 
ulaştırılmasıdır.

Bunlar arasında öncelikli olarak:
•  İçme suyu ve kanal projeleri,
•  Elektrik, gaz, telefon, fiberoptik bağlantı hattı projeleri,
•  Banliyö ve metro enerji besleme projeleri,
•  Yollar ve kaplama hizmetleri yer alır.

Bu kapsamda, İzmir içinde altyapı çalışması yapmak isteyen kamu kurum-kuruluşları, 
özel-tüzel şahıslar AYKOME’ye müracaat ederek kazı izni almalıdır. 

İzinsiz veya ruhsata aykırı yapılan çalışmalarda iş durdurulur ve cezai işlem uygulanır.

Denetim ve tuhsat işlemleriniz için Altyapı Koordinasyon Merkezi’ni arayabilirsiniz.
Tel: 293 40 24 – 293 14 04

İLAN VE REKLAM DÜZENLEME İŞLERİ

İlan, reklam ve tanıtım araçlarının kullanımı İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam 
Yönetmeliği uyarınca düzenlenir. Söz konusu yönetmeliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi 
internet adresi www.izmir.bel.tr üzerinde bulunan dokümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

İlan ve reklam uygulamalarını bağlı bulunduğunuz ilçe sınırları içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız ilçe belediyesine, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’ne 
izin başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü iletişim bilgileri:
Tel: 293 42 44 
E-posta: kentestetigi@izmir.bel.tr

VETERİNERLİK HİZMETLERİ

Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların bakımı ve denetimi; mesai saatleri içinde öncelikli olarak 
bulundukları ilçe belediyelerinin, saat 18.00’den sonra ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
sorumluluğundadır. Sokak hayvanlarına ilişkin bakım, kısırlaştırma ya da gürültü konularında 
başvurularınızı bağlı bulunduğunuz ilçe belediyesine iletebilirsiniz.

Ancak engelli, ağır hasta ve kendine bakamayacak durumda olan ya da toplumla uzlaşamayan 
saldırgan sokak köpekleri ile sahipleri tarafından bakılamayan evcil köpekler İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Işıkkent Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne kalıcı olarak kabul 
edilir.

Saldırgan sokak köpeklerinin bakımevine kabulü, ancak bir kişinin yaralanmasına sebep olduğu 
ve o kişi yaralanmaya ilişkin doktor raporu beyan ettiği takdirde gerçekleşir.

Yaralı sokak hayvanları tedavi, kısırlaştırma ve aşı işlemleri yapıldıktan sonra (köpekler kulak 
küpeleri takılarak, kediler ise kulaklarına işaret bırakılarak) alındıkları bölgeye geri bırakılır.

Bakımları yapılmak üzere belediyeler tarafından alıkonulan sokak hayvanları 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu’na göre alındıkları yere geri bırakılmak zorundadır.

Köpek sahibi olmak isterseniz İzmir Büyükşehir Belediyesi Işıkkent Köpek Bakımevi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’ne güvenle başvurulabilirsiniz. Merkezden sahiplenilen köpeğiniz size 
aşıları yapılmış ve kısırlaştırılmış olarak ücretsiz teslim edilir.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunu gereğince yerel yönetimlerin sahipli hayvanlara hizmet 
vermesi yasaklanmıştır.
 
Yaralanmış sahipsiz sokak hayvanları için İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri 
Şube Müdürlüğü Acil Müdahale Ekibi’ne ulaşmak için:
293 39 80

ZABITA HİZMETLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehir içinde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için zabıta 
hizmetleri sürdürür. Bunu yerine getirirken kurallara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen 
ceza ve diğer yaptırımları uygular.

•  Çevreye zarar verdiği tespit edilen kuruluşların geçici olarak mühürlenmesi, kapatılması, 
işyeri sahipleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması,
•  Sebze ve meyve haline getirilen kaçak sebze meyveye el konulması, getirenler hakkında 
para cezası uygulanması,
•  İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliğine aykırı reklam panoları, bez afiş, tahta pano, levha ve 
tentelerin toplatılması, sahipleri hakkında para cezası uygulanması İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanlığı görevleri arasındadır.

Seyyar satıcıların yakalanması, mallarına el konulması, sağlığa zararlı ürünlerinin imha edilmesi, 
ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır.

Bu konulara ilişkin dilek, öneri ve şikayetlerinizi 444 40 35 numaralı telefondan HİM’e 
iletebilirsiniz.

Hatalı park eden araçların çekilmesi, kurtarılması ve götürülmesi yetki ve sorumluluğu ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda değil, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndedir.

EŞREFPAŞA HASTANESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, toplumun her kesimine kaliteli sağlık hizmeti 
sunan, ileri teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü bir sağlık kuruluşudur.
200 yatak kapasitesi, 9 ameliyat odası, 2 doğumhanesi bulunan Eşrefpaşa Hastanesi 600’e yakın 
personeli ile hızlı, güvenli ve etkili bir hizmet anlayışı oluşturma hedefi ile çalışır.

Hizmet Birimleri    

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Plastik Cerrahi    Aile Hekimliği   

Ortopedi ve Travmatoloji   Anestezi    Göğüs Hastalıkları  

Genel Cerrahi    Beslenme ve Diyet   Nöroloji   

Üroloji     Biyokimya Laboratuvarı  Kardiyoloji   

Göz     Patoloji Laboratuvarı   Psikiyatri   

Diş     Mikrobiyoloji Laboratuvarı  Dahiliye   

Radyoloji    Uyku Bozuklukları   Dermatoloji   

KBB     Spor Hekimliği   Enfeksiyon Hastalıkları 

Kadın Hastalıkları ve Doğum İlkyardım Eğitim Merkezi  Fizik Tedavi ve 

Çocuk ve Ergen Ruh    
Sağlığı ve Hastalıkları   

Ambulans Hizmeti

Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde iki adet kırmızı kuşaklı acil yardım ambulansı, 5 adet mavi 
kuşaklı hasta nakil ambulansı ve 1 adet tam teşekküllü diş sağlığı taraması ve tedavi hizmetleri 
aracı bulunur.
Ambulans ile nakil hizmetinden yararlanmak isterseniz www.esrefpasahastanesi.izmir.bel.tr 
adresinde bulunan Ambulans Talep Formu’nu doldurabilir ya da dilekçe yazarak Eşrefpaşa 
Hastanesi Başhekimliği’ne başvurabilirsiniz.

HUZUREVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi 70 dönüm arazi üzerinde bir adet çok katlı 
bina ve ikisi ağır bakım (geriatri) servisi olmak üzere 12 adet tek katlı servisten oluşur. Çok katlı 
binasında, 264 yaşlıya, 44 yaşlı kapasiteli ağır bakım servisinde ise hastalığı ağır seyreden 
yaşlılarımıza hizmet verir.

Huzurevine Kabul Şartları
•  60 yaş ve üzeri yaşta olmak
•  Günlük yaşam faaliyetlerini (yeme, içme, tuvalet gibi)bağımsız yapabilecek nitelikte olmak
•  Yatalak ya da devamlı yatarak tıbbi tedavi ve bakıma ihtiyacı olmamak
•  Beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını karşılamasına engel olacak sakatlığı ve bir hastalığı 
bulunmamak
•  Ruhsal sağlığı yerinde olmak
•  Bulaşıcı ve sürekli tedaviyi gerektiren ağır hastalıklara sahip olmamak
•  Uyuşturucu madde ve alkol kullanmamak
•  Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu Sosyal İnceleme Raporu ile saptanmış olmak

Başvuru Evrakları 
•  Başvuru dilekçesi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Ekonomik durum araştırma belgesi
•  4 adet fotoğraf 
•  Sağlık kurulu raporu (huzurevine yerleşme aşamasında istenir)

Verilen Hizmetler
•  Diyetisyen kontrolünde hazırlanan üç öğün yemek
•  Ara öğün olarak çay ve süt servisi
•  Doktorlar tarafından verilen poliklinik hizmeti
•  İleri tetkik ve tedavi için Eşrefpaşa Hastanesi’ne ve diğer hastanelere sevk işlemleri
•  Üç aylık rutin kan ve idrar taraması yaptırılması
•  Yıllık portör ve akciğer taraması yaptırılması
•  Uzman doktorlar tarafından önerilmişse fizik tedavi hizmeti
•  Sağlık durumu uygun yaşlılar için spor merkezi
•  Haftada bir gün çamaşır yıkama, ütüleme hizmeti
•  Sosyal aktiviteler (gezi, spor ve yürüyüş faaliyetleri, koro çalışmaları, yemek organizasyonları)
•  Sosyal servis ekibi tarafından sürdürülen psiko – sosyal destek çalışmaları
•  Kütüphane hizmeti
•  Elişi atölyesi
•  Hobi bahçeleri

Adres: Çamlık Mahallesi Menderes Caddesi No: 418 Gürçeşme-Buca / İzmir
Tel: 293 17 91
GÜÇSÜZLER EVİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Örnekköy’deki 
Müyesser Turfan Güçsüzler Evi, özellikle soğuk kış aylarında, çeşitli kaynaklardan gelen 
bildirimler doğrultusunda sokakta yaşayan evsiz vatandaşlara yemek ve barınma olanağı sağlar.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılır, ihtiyaç halinde Eşrefpaşa 
Hastanesi’nde tedavileri gerçekleştirilir. 3 ay olarak belirlenen barınma hakkı süresi ihtiyaç 
durumuna göre uzatılabilir.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşlardan yaşı uygun olanlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
İzmir İl Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar ile huzurevi ya da bakım merkezlerine 
yerleştiriliyor, çalışabilecek durumda olanlar ise Türkiye İş Kurumu İŞKUR’a yönlendirilerek iş 
bulmaları sağlanıyor.

Adres: 7449 Sok.  No: 16 Zübeyde Hanım  Mah. Örnekköy – Karşıyaka / İzmir
Tel: 361 71 51

Şiddet gören, maddi gücüne el konan, istemediği halde ilişkiye zorlanan, aşağılanan ya da 
ayrımcılığa uğrayan kadınlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi var.
Tüm kadınlar Kadın Danışma Merkezi’nden ücretsiz psikolojik, hukuki ve sosyal danışmanlık 
hizmeti alabilir, dilerse çocukları ile birlikte Kadın Sığınma Evi’ne konuk olabilir.

Kadın Danışma Merkezi iletişim bilgileri: 
 
Adres: Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü
Kültürpark Fuar Alanı – İzmir
Tel: 293 4 293    Faks: 445 30 88
E-posta: kadindanisma@izmir.bel.tr
kadindanisma.izmir.bel.tr

YARDIMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de yaşayan herkesi zor gününde de yalnız bırakmamayı hedef 
edinerek faaliyetlerini sürdürür. Bu amaçla ihtiyaç sahibi kişilerin sosyal hayata katılımını, sadece 
yardım dağıtarak değil, sorunlarına kalıcı çözüm üreterek destekler.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na aşağıdaki konularda 
başvurabilirsiniz. 

 

KENT EKMEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği tüm kültür sanat etkinliklerinin ayrıntılı bilgisine 
www.izmir.bel.tr/Kultursanat adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Bu adres üzerinden dilerseniz, gitmek istediğiniz konser, tiyatro, sergi ya da sinema için bilet satın 
alabilir, kültür sanat merkezlerine ilişkin detayları araştırabilir ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi 
kültür sanat haberlerini okuyabilirsiniz.

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
Adres: Mithatpaşa Caddesi No: 1087 Güzelyalı / İzmir
Telefon: 293 38 18
www.aassm.org.tr

İZMİRSANAT
Adres: Kültürpark Fuar Alanı 26 Ağustos Kapısı yakını
Telefon: 293 40 49
www.izmirsanat.org.tr

İSMET İNÖNÜ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
Adres: Kültürpark Fuar Alanı Lozan Kapısı yakını
Telefon: 293 46 04 

ATATÜRK FUAR AÇIKHAVA TİYATROSU
Adres: Kültürpark Fuar Alanı
Telefon: 293 17 05

AHMET PİRİŞTİNA KENT ARŞİVİ VE MÜZESİ
Adres: Şair Eşref Bulvarı No: 1-A Çankaya / İzmir
Telefon: 293 39 00
www.apikam.org.tr

ÇETİN EMEÇ SANAT GALERİSİ
Adres: 900 Sokak No: 17 Hisarönü / İzmir
Telefon: 293 35 22

BORNOVA AŞIK VEYSEL AMFİ TİYATRO
Telefon: 293 19 47 

TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI KÜLTÜR MERKEZİ
Telefon: 293 10 91

SPOR AKTİVİTELERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları yüzmeden futbola, basketboldan tekvandoya 21 ayrı 
branşta, 11 merkezde sporcu yetiştiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi spor okullarına ve spor merkezlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için:
www.ibsbspor.org
Adres: Celal Atik Spor Salonu Kültürpark Fuar Alanı / İzmir
Tel: 445 67 54
E-posta: bilgi@izmirbsbspor.org 

ASARLIK SPOR KOMPLEKSİ SPOR OKULU
Masa tenisi salonu, basketbol, jimnastik, pilates, tekvando, judo, kondisyon ve güreş eğitimleri 
Asarlık Spor Kompleksi Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Salon çevresinde ayrıca, 2 adet açık alan basketbol sahası ve 2 adet futbol sahası bulunur.
Adres: Evka-4 Spor Tesisleri 
Tel: 351 38 66 

ASARLIK ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU
Badminton, step, aerobik, sağlıklı yaşam, basketbol eğitimleri Asarlık Çok Amaçlı Spor 
Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21

BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI
Tenis eğitimleri Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilir.
Adres: Kızılay Mahallesi 506 sok. Bornova / İzmir
Tel: 293 38 76
 
BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI BUZ SPORLARI SALONU
Buz Hokeyi, buz dansı, artistik patinaj, senkronize buz dansı eğitimleri Bornova Aşık Veysel 
Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 293 42 12

EKREM AKURGAL YAŞAM PARKI BAYRAKLI SPOR OKULU
Basketbol, voleybol, futbol, step, aerobik, pilates, jimnastik ve tekvando eğitimleri Ekrem Akurgal 
Yaşam Parkı Bayraklı Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21 
 

HALKAPINAR ATATÜRK SPOR SALONU SEHA AKSOY ATLETİZM PİSTİ
Atletizm eğitimleri Halkapınar Atatürk Spor Salonu Seha Aksoy Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21
 
İNCİRALTI SPOR TESİSLERİ BALÇOVA
Faydalanmak isteyen sporseverler için halı saha, voleybol, açık basketbol alanları ile tenis 
kortları bulunmaktadır.  
Tel: 278 06 00 

İNCİRALTI KAYIK ALANI
Kano eğitimleri bu bölgede düzenlenmektedir.
Tel: 425 04 21

BOSTANLI REKREASYON ALANI TESİSLERİ
Tenis eğitimleri düzenlenmektedir.
Ayrıca rekreasyon alanında faydalanmak isteyen sporseverler için 4 tenis kortu, 3 basketbol 
sahası, bir adet de kondisyon aletleri parkı bulunur.
Tel: 362 48 28 
 
BAYRAKLI ÇİÇEK FUTBOL SAHASI
Tel: 345 87 47
 
YEŞİLYURT FUTBOL SAHASI 
Tel: 228 75 75

Vefat eden vatandaşın ölüm raporu; bağlı bulunduğu belediyenin sağlık işleri müdürlüğünden 
veya sağlık ocağı doktorundan alınır.
Vefat gece geç saatlerde olmuş ise doktordan veya sağlık kurumundan ölüm raporu alındıktan 
sonra Mezarlıklar Müdürlüğü’nün ALO 188 No’lu telefonunu arayıp bilgi veriniz. 
Araç kısa sürede gelir ve cenaze teslim alınır. 
İşlemler için sabah Ölüm Raporu ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile ilçe belediyesi sağlık işleri 
müdürlüğüne müracaat edilir. Ölüm Raporu, Gömü İzin Belgesi’ne dönüştürülür. 
Hastanede vefat olduğunda, Gömü İzin Belgesi hastane tarafından düzenlenir. 
Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanını getirmeyi unutmayınız. 
Gömü İzin Belgesi alınan cenazelerin defin işlemleri Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe’de ikamet 
ediyorsa Soğukkuyu Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde; Buca ve Gaziemir ilçelerinde ikamet 
ediyorsa Buca Kaynaklar Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde veya istek doğrultusunda 
Yenişehir’de bulunan Mezarlıklar Müdürlüğü Defin İşlemleri Servisi tarafından, mesai saatlerinde 
yapılır.
Daha önce aile kabristanı almış olanların yeni vefatlarında gömü işlemlerinde “aile kabristanı” 
olduğuna dair belgeyi de getirmeleri gerekmektedir. Defin işlemleri esnasında yıkama, araç, 
morg, gömü yeri ve ruhsat ücreti tahsil edilir. 
Vefat edenin ölüm raporunu 3 gün sonra merkezden alabilirsiniz. 
Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek durumda olanlar, muhtardan Fakir 
İlmühaberi getirdikleri takdirde  tüm işlemleri ücretsiz yapılır; vefat eden Doğançay Mezarlığı’na 
defnedilir. 
Cenazenin başka bir şehre nakli gerekiyorsa İlçe Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden Yol Nakil Belgesi 
alınıp, ilaçlanıp tabut mühürlendikten sonra soğutmalı cenaze araçları ile bedeli karşılığında nakil 
yapılır.

Üste Gömü İşlemleri
Bir mezarın üstüne, 5 yıl geçtikten sonra 1. dereceden yakınının gömüsü yapılabilmektedir. 
Daha önce ölmüş olanın defin belgesi temin edilir ve üste gömü formu ile birinci dereceden 
yakınının muvaffakatı alınarak gömü işlemi yaptırılır. 
Gömüsü yapılan mezarların mezar üstü inşaat yapımı gömü tarihinden en erken 3 ay sonra 
Mezarlıklar Müdürlüğü’nden inşaat ruhsatı alınarak yapılır. 

ALO 188 No’lu özel hat, 24 saat kesintisiz hizmeti vermektedir.
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Hızlı, güleryüzlü ve güvenilir iletişim için buradayız.

Çünkü,
  

  alanında yetkin personelimizle başvurularınızı almak için sizi bekliyoruz.
  İşlemlerinizin yapılmasını beklerken size evinizin rahatlığını sunuyoruz.

  Başvurunuzun takibini yapıyor, sizlerle yeniden görüşmek için sabırsızlanıyoruz.
  İzmir için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmak bize mutluluk veriyor.

Çünkü,

biz kocaman bir aileyiz.

Çünkü,

İZMİR BİZİM EVİMİZ.

  

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HALKLA İLİŞKİLER ve MUHTARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bu küçük rehberi sizler için hazırladık.
İstedik ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü hizmetlere ulaşmanın en kolay yolu 
hep elinizin altında olsun.
Bu kitapçıkta yanıtını bulamadığınız tüm sorular için bize danışabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü olarak 5 farklı 
birimle hizmetlerimizi sürdürüyoruz.
Bize ister telefonla, ister internet aracılığıyla, ister muhtarınızla görüşerek ya da isterseniz 
şahsen İzmir Büyükşehir Belediyesi binasına gelerek ulaşabilirsiniz.

Hemşehri İletişim Merkezi

“Bize kısaca HİM diyebilirsiniz.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı dinamik ve güleryüzlü bir ekibiz.

E-posta, web adresi, kiosk (metro istasyonlarında bulunan elektronik iletişim sistemi), 
faks ve mektup aracılığı ile bize ulaştırdığınız başvuruları kayıt altına alıyor, 
birimlerden ilgili yanıt geldiğinde en kısa sürede sizlere geri dönüş yapıyoruz.

Doğrudan ve kolay iletişimin adresi, HİM’e ulaşmak çok kolay.

him@izmir.bel.tr
www.him.izmir.bel.tr
www.izmir.bel.tr
www.twitter.com/izmirhim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak / İzmir

Faks: 293 39 95

Çağrı Merkezi

7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz Çağrı Merkezi’nde, uzman operatörlerimiz aracılığı ile başvurularınızı 
kayıt altına alıyor, ilgili birime yönlendiriyor ve işlem sonucunda sizleri haberdar ediyoruz.

Çağrı Merkezi’ne ulaşmak için aramanız gereken numara:
444 40 35

* Çağrı Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
İZSU’ya ilişkin başvuruları ALO 185 numaralı hattan kabul etmektedir.

Muhtarlar Masası

Yerel yönetimin ilk kademesi olan muhtarlarımızın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile doğrudan ve 
kolay iletişim kurmalarını Muhtarlar Masası ile sağlıyoruz. 
Dilek, öneri ve şikâyetlerinizi muhtarlarınız aracılığı ile de bize ulaştırabilirsiniz. 
Hizmet odaklı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Muhtarlar Masası ile muhtarlarımızı 
faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmenin yanı sıra, onların teknik donanım ve 
sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyoruz.

Muhtarlarımız için iletişim numaralarımız:
Tel: 293 15 90 – 293 15 31 – 293 12 76
Faks: 293 19 26

Santral

Hafta içi 08.00 – 17.00 saatleri arasında gelen tüm çağrılara cevap vererek ilgili birime 
yönlendiriyor, ayrıca birimler arası ve dış arama yetkisi olmayan birimlerin görüşme 
yapabilmelerini sağlıyoruz.

Santral numaramız: 293 12 00

Merkez -1 Telsiz

Emniyet ekipleri, belediye birimleri ve ilçe belediyelerinden telsiz ve telefon aracılığıyla iletilen 
ihbarların en kısa sürede ilgili birime aktarılmasını sağlıyor, acil müdahale gerektiren anlarda 
birimler arası koordinasyon kuruyoruz.

Tel: 293 13 14 – 293 11 00 - 293 11 98  /  Faks: 293 10 99

                           

İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Kurtarma ve Sağlık ekibi AKS, 7 gün 24 saat kesintisiz acil 
yardım hizmeti vermektedir.

Trafik kazası, yangın, patlama, su baskını, doğal afet, can kurtarma durumlarında cep telefonu, 
sabit telefon ya da ankesörlü telefonlardan ücretsiz telefon hattı 110’u arayabilirsiniz.

Suç teşkil eden bir durumla karşılaştığınızı düşünüyor ve kolluk kuvvetlerine ihtiyaç duyuyorsanız 
Emniyet Genel Müdürlüğü acil ihbar ve yardım hattı 155’i aramalısınız.

Acil durum görüşmelerinde yetkililere, sakin bir ses tonu ve anlaşılır ifadeler ile bulunduğunuz 
adresi, acil durumun türünü ve tehlikede olan kişi sayısını bildiriniz.

 

ULAŞIM VE ULAŞIM KARTLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanına hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması 
için kara-deniz-demir yolu entegrasyonunu hedef edinerek ulaşım hizmetlerini sürdürür.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu taşıt seçenekleri arasında temel olarak otobüs, 
metro, banliyö sistemi, yolcu gemisi, arabalı vapur, bisiklet ve faytonlar yer alır.
Gitmek istediğiniz yere en kolay nasıl ulaşabileceğinizi öğrenmek için güzergâh ve taşıt 
seçeneklerinizi gösteren Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi’nden yararlanabilirsiniz.
Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi: asps1.unibel.com.tr
 
İzmirim Kart
Toplu ulaşım araçlarından yararlanmak için İzmir’de “İzmirim Kart” adı verilen elektronik kart 
sistemi kullanılır. İzmirim Kart, tüm toplu taşıma araçlarında geçerlidir ve kentin hemen her 
köşesinde bulunan İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan temin edilebilir. 
İzmirim Kart’ı yalnızca bir defa satın almanız yeterlidir. Kartın geçerlilik süresi yoktur. İster yetkili 
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan, ister aktarma merkezlerindeki otomatlardan 
dilediğiniz zaman ve dilediğiniz kadar bakiye yüklemesi yapabilirsiniz. Bakiyeniz, kartınızı taşıt 
araçlarında bulunan elektronik sayaçlara gösterdikçe azalır. Bakiye tükendiğinde karta yeniden 
yükleme yapmanız gerekir.
Size en yakın İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’nı www.eshot.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

90 Dakika Uygulaması
İzmir’de toplu ulaşım araçlarını tercih eden yolcuların İzmirim Kart bakiyelerinden 90 dakika 
içinde yalnızca ilk binişlerinde bilet ücreti düşer.
İzmirim Kart’ınızı araçlardaki elektronik sayaca göstermenizi takip eden 90 dakika boyunca, 
tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilirsiniz.
90 dakika sonraki ilk yolculukta kart bakiyenizden yeniden bir binişlik ücret düşer.

3-5 Bilet
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktaları’nda bulunan “3-5 Bilet” isimli kartlarla da yolculuk 
yapabilirsiniz. 3-5 Bilet üç farklı seçenekle satışa sunulur; iki binişlik, üç binişlik ya da beş binişlik 
alternatifleri mevcuttur. İzmirim Kart’tan farklı olarak 3-5 Bilet ile 90 dakika uygulamasından 
yararlanılamaz. 3-5 Bilet’e yeniden yükleme yapılamaz. 3-5 Bilet’in geçerlilik süresi ilk kullanım 
tarihinden itibaren 35 gündür.

Otobüs
Otobüs ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına ESHOT Genel Müdürlüğü 
tarafından sürdürülür.

İzmir şehir merkezinde otobüs seferleri 24 saat kesintisiz olarak gerçekleştirilir.
Baykuş adı verilen gece otobüsleri gece 12’den sabah 6’ya kadar bir saat arayla şehir merkezi 
Konak ile Evka-3, Tınaztepe, Gaziemir, Balçova ve Çiğli arasında karşılıklı hareket eder.
Otobüs sefer saatleri, hat numaraları ve güzergâhlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için ESHOT’un resmi 
internet sitesini ziyaret edebilir ya da çağrı merkezini arayabilirsiniz.
www.eshot.gov.tr    
Çağrı Merkezi: 320 0 320

Metro
Metro ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İzmir Metro A.Ş. tarafından 
sürdürülür. İzmir metro ağı kapsamında 17 metro istasyonu bulunur. Bunlar sırasıyla Fahrettin 
Altay, Poligon, Göztepe, Hatay, İzmirspor, Üçyol, Konak, Çankaya, Basmane, Hilal, Halkapınar, 
Stadyum, Sanayi, Bölge, Bornova, Ege Üniversitesi ve Evka – 3 istasyonlarıdır. Hilal, yolcuların 
banliyö sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur. Halkapınar, hem banliyö sistemine 
geçiş istasyonu hem de otobüslerin aktarma merkezidir. Fahrettin Altay istasyonundan da 
otobüslerin aktarma merkezine ulaşılabilir. Metro sefer saati ve ücretlerine ilişkin ayrıntılı bilgi 
için Metro A.Ş. resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
www.izmirmetro.com.tr

Banliyö
İzmir’de banliyö ile toplu ulaşım hizmetleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD’nin %50 
ortaklığı ile kurulmuş olan İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi A.Ş, kısa adıyla İZBAN tarafından 
sürdürülür. İZBAN ağı kapsamında, Cumaovası ile Aliağa arasında yer alan 32 istasyon bulunur.
Hilal, yolcuların metro sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur.
Halkapınar ise hem metro sistemine geçiş istasyonu, hem de otobüslerin aktarma merkezidir.
İZBAN sefer ve ücretlerine ilişkin bilgi için İZBAN internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
www.izban.com.tr

Yolcu Gemisi ve Arabalı Vapur
Yolcu gemisi ve arabalı vapur ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına 
İZDENİZ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Yolcu gemisi seferleri Bostanlı, Karşıyaka, Bayraklı, Alsancak, Pasaport, Konak, Göztepe ve 
Üçkuyular olmak üzere 8 iskeleden yapılır.
Günübirlik tatil yaparak denizin tadını çıkarmak isteyenler için yaz sezonu boyunca Yassıcaada’ya 
da yolcu gemisi seferleri düzenlenir. 
Arabalı vapur seferleri ise Üçkuyular ve Bostanlı iskeleleri arasında şehir içi trafiğine girmeden 
keyifli, güvenli ve hızlı yolculuk imkânı sağlar.
Yolcu gemilerinin ve arabalı vapurların sefer saat ve tarifelerini iskelelerden temin edebileceğiniz 
broşürlerden ya da İZDENİZ resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.
www.izdeniz.com.tr

Bisiklet
İzmir’de motorlu araç kullanımını azaltmak, çevre kirliliğini ve trafik sorununu en aza indirmek ve 
sağlıklı yaşamı özendirmek amacı ile kent bisikleti kiralama sistemi BİSİM oluşturulmuştur.
Şehir merkezinde sahil şeridi boyunca rastlayacağınız bisiklet istasyonlarından dilediğiniz saatte 
bisiklet kiralayabilir, bisikletinizi istediğiniz güzergâhta kullanabilir ve herhangi bir istasyona 
bırakabilirsiniz.
BİSİM sistemi ile ister kredi kartı kullanarak, ister sisteme üye olarak bisiklet kiralayabilirsiniz.
Üyelik işlemleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
BİSİM üyesi olmak, kira ücretlerini öğrenmek, kira koşulları ve istasyonlar hakkında ayrıntılı 
bilgiye ulaşmak için BİSİM resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz.
www.bisim.com.tr  
Tel: 433 51 55

Fayton
İzmir’de ulaşım seçeneklerinin en keyiflisi kentin simgesi haline gelen faytonlardır.
Fayton hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Tarihi görünüşü örnek alınarak özgün modeline uygun yapılan Victoria Klasik tipi modern 
faytonlar, özel giyimli, sürüş, davranış, duruş ve yabancı dil eğitimi almış sürücüler tarafından 
idare edilir ve Haflinger cinsi atlar ile çekilir.
Siz de bu keyfi yaşamak için İzmir Limanı, Gündoğdu Meydanı ya da Konak Pier istasyonlarından 
faytona binebilir, dilerseniz sahil şeridinde, dilerseniz tarihi noktalara doğru nostaljik bir gezinti 
yapabilirsiniz.
Ayrıca, özel günlerinizde önceden randevu almak ve gerekli ödemeleri karşılamak kaydıyla 
fayton kiralayabilirsiniz.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Tur Otobüsleri
İzmir’i, şehir merkezinde panoramik bir tur atarak tanımak isteyen yerli ve yabancı turistler için 
tasarlanan üstü açık tur otobüsleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından işletilir.
Otobüslerde Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca anlatımların yapıldığı rehber 
kulaklıklar bulunur. Ayrıca 6 dilde hazırlanmış güzergâh haritalı İzmir broşürleri de tur 
otobüslerini kullanan yolculara hediye edilir.
Tur otobüsleri için alınan biletler 24 saat geçerlidir. Otobüslerden güzergâh üzerindeki herhangi 
bir durakta inebilir ve aynı biletle yeniden binebilirsiniz.
Panoramik şehir turları saat 09.30’da başlar. Her 30 dakikada bir hareket eden otobüslerin son 
sefer saati ise 16.00’dır.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Kayıp Eşya
Otobüs, metro, banliyö, yolcu gemisi ya da arabalı vapurda eşyanızı unutursanız kayıp eşya 
bürolarına danışabilirsiniz.
ESHOT – İZULAŞ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: 544 Sok. No: 2 Yağhaneler - Konak / İzmir 
Tel: 250 29 77
Kayıp eşyanızın durumunu www.eshot.gov.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Kayıp Eşya Formu’nu doldurarak da 
sorgulayabilirsiniz.
METRO Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Halkapınar İstasyonu / İzmir
Tel: 461 54 45 / Dahili: 9255
İZBAN Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Salhane İstasyonu / İzmir
Tel: 398 32 32
İZDENİZ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Bostanlı Vapur İskelesi Bostanlı / İzmir
Tel: 330 50 71

ULAŞIM KARTLARI

Toplu ulaşım kartları ile ilgili tüm işlemler ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları 
Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülür.
Kart talebi, yenileme, çalınma-arıza bildirimi, bakiye itirazı, dolum-kullanım bilgi talebi gibi 
ulaşım kartlarına ilişkin her konuda Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne danışabilirsiniz.
Adres: Milli Kütüphane Cad. No: 10/1C Konak – İzmir
Tel: 483 64 63

ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI

Engelli Bireyler
Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan kişiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen 
Engelli Kimlik Kartı ya da daha önce verilen Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Engelli 
Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanlarını görevli personele göstererek toplu ulaşım araçlarından 
ücretsiz faydalanır. 
Kartlarında “Ağır Engelli” olarak belirtilen ya da “Ulaşımda Refakatçi Hakkı Vardır” ibaresi bulu-
nan kişiler ise kendileri ile birlikte bir refakatçi ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlana-
bilir.
65 Yaş ve Üzeri 
İzmir’de 65 yaş ve üzeri herkes, nüfus cüzdanlarını yetkili görevlilere göstererek toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

Şehit Aileleri
Şehit Aileleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen Şehit Ailesi Kartı ya da 
ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından verilen bakiye 
gerektirmeyen İzmirim Kart ile toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabilir.

Gaziler
Gaziler ve gazi yakınları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kendilerine verilen 
Gazi Kartı ya da Gazi Ailesi Kartı ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

ÜCRETSİZ ULAŞIM KARTLARI

TÜİK Kartı: Sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için alanda 
görevlendirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) personeli, görev süresince, toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

PTT Kartı: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT bünyesinde dağıtıcı olarak görev yapan 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur personel toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Zabıta Kartı: İzmir sınırları içindeki belediyelerde çalışan zabıta memur personel toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

Basın Kartı: Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen Sarı Basın Kartı sahibi  
basın mensupları toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Polis Kartı: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapan 
emniyet hizmetleri sınıfı personeli toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Orman Muhafaza Kartı: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza 
memurları resmi üniformalı oldukları sürece toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanır.
 
İNDİRİMLİ ULAŞIM KARTLARI

Öğrenci Kartı: Öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından verilen Öğrenci Kartı ile toplu 
ulaşımdan indirimli faydalanır. Öğrenci kartı öğretim yılı başında okul idareleri tarafından 
gerçekleştirilen toplu başvurular aracılığı ile hazırlanır. Toplu başvurudan yararlanamayan 
öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü resmi internet adresi www.eshot.gov.tr üzerinden bireysel 
başvuruda da bulunabilir. İzmir dışında öğrenim gören öğrenciler indirimli seyahat edebilmek için 
üniversitelerinden aldıkları kimlik kartları ya da öğrenci belgesi ile ESHOT Genel Müdürlüğü 
resmi internet adresi üzerinden bireysel başvuruda bulunabilir.
 www.eshot.gov.tr

Öğretmen Kartı: Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma 
Bakanlığı’na bağlı örgün eğitim kurumlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 
kadrolu olarak çalışan eğitim ve öğretim sınıfı personeli Öğretmen Kartı ile toplu ulaşım 
araçlarından indirimli olarak yararlanır.

60 Yaş Kartı: İzmir sınırları içinde ikamet eden 60-65 yaş arası kişiler, günün her saatinde 
öğrenci tarifesi ödeyerek toplu ulaşımdan indirimli yararlanır. 

ÇEVRE

İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre ve insan sağlığını korumak ve iyileştirmek amacı ile çevre 
kirliliğine yol açan her türlü kirleticiye karşı gerekli önlemleri alır ve ilgili denetimleri sürdürür.

Evsel Atıklar
İzmir’de çöp konteynerlerinde biriken evsel atıkların özel atık toplama araçları ile toplanması, 
sokaklar söz konusu olduğunda ilçe belediyelerinin, ana arterler söz konusu olduğunda ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundadır.
İlave çöp konteyneri konulması, çöp konteynerlerinin yıkanması gibi talepler ya da çöplerin 
düzenli toplanmaması ya da toplanırken gürültü yapılması gibi şikâyetlere ilişkin başvurular 
sokak konteynerleri ile ilgili ise ilçe belediyelerine, cadde konteynerleri ile ilgili ise İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmelidir.

Tıbbi Atık
Hastaneler, veteriner klinikleri, poliklinikler, tıbbi tahlil laboratuvarları, muayenehaneler ve diş 
kliniklerinden çıkan tıbbi atıklar, konusunda yetkin eğitimli personel aracılığı ile özel araçlarla 
toplanır ve sterilizasyonu gerçekleştirilmek üzere çevreye zarar vermeden bertaraf tesislerine 
iletilir.

Sanayi Atıkları
Evsel nitelikli ya da düzenli depolama kriterlerine uygun ve analizi yapılmış sanayi atıkları, ilgili 
firmalar tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Düzenli Çöp Depolama Tesisi’ne getirildiği 
takdirde bertaraf edilir.

Moloz Atıkları
Çeşitli kurum ve kuruluşlar inşaat ya da yıkıntı atıklarını, ilçe belediyelerinden Ek-2 belgesi 
aldıktan sonra izinli taşıyıcılar aracılığı ile yasal moloz depolama alanlarına bırakabilir.
İzmir’deki moloz depolama alanlarını öğrenmek, inşaat ya da yıkıntı atıklarını uygun alanlara 
bırakabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak 
başvuruda bulunabilirsiniz.

İlaçlama ve Haşere ile Mücadele Çalışmaları
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca modern yöntemlerle sürekli olarak sivrisinek ile 
mücadele çalışmaları gerçekleştirir.
Hamamböceği, bit, pire, karasinek gibi haşere ve fare mücadelesi için ise hem iç hem de dış 
mekânlara özel ilaçlama çalışmaları yapılır. 
Sokak ve caddelere yerleştirilen çöp konteynerleri haşere üremesine karşı düzenli olarak ve 
talep üzerine ilaçlanır.

İhtiyaç duyduğunuz ilaçlama çalışması için Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü’nü 
arayabilirsiniz. 

Tel: 293 37 14 - 15

Hava Kirliliği
Karşıyaka, Bornova, Güzelyalı ve Alsancak’ta bulunan modern hava kirliliği ölçüm istasyonlarında 
yapılan ölçümlerle hava kirliliği değerleri 24 saat aralıksız olarak izlenir.
Hava kirliliği denetim ekibi, kalitesiz yakıt kullanan, satan ya da kalorifer, kazan, baca bakım ve 
temizliklerini yapmayan konut, işyeri ve sanayi tesislerini tespit eder. Kirliliğin önlenebilmesi için 
denetimleri yapar ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
Hava kirliliğine sebep olduğunu düşündüğünüz kişi ya da kuruluşları Hava Kirliliği Denetim 
Birimi’ne bildirebilirsiniz.

Tel: 293 13 84

Gürültü Kirliliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi yalnızca birinci sınıf gayri sıhhi işletmelere ilişkin gürültü kirliliği 
denetimlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. 
Gürültü kirliliğine yol açan diğer her türlü kurum, kuruluş ya da konutların denetimi ilçe 
belediyelerinin görevidir.
Bu nedenle eğer gürültü kaynağı birinci sınıf gayri sıhhi işletme ise HİM’e başvurabilir, değil ise 
başvurunuzu ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi uyuşmazlıkların çözümünde konu ile ilgili uzman ekip ve teknik 
destek sağlar.

Körfez Denetimi
İzmir Körfezi’ne atık bırakan, limanda yük alımı ve boşaltımı sırasında çevre kirliliği yaratan 
gemileri Körfez Denetim Ekibi kontrol eder. Deniz yüzeyindeki atıkları toplayarak körfezin temiz 
tutulmasını sağlar.
Denize atık madde bıraktığını tespit ettiğiniz kişi, kurum ya da kuruluşlara ilişkin bildirimlerinizi 
Körfez Denetim Şefliği’ne iletebilirsiniz.

Tel:  293 14 26 

SU VE KANALİZASYON İŞLEMLERİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İZSU; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları 
dahilinde yaşayanların içme suyu ve atık su hizmetlerini, çevre ve insan sağlığını esas alarak, 
etkin, verimli ve kesintisiz olarak yürütür.
Su ve atık su işlemlerine ilişkin ihtiyaç duyduğunuz her konuda danışmak için 185 numaralı 
telefon hattını arayabilir ya da Cumhuriyet Bulvarı No: 16 - Konak adresinde bulunan İZSU Genel 
Müdürlüğü’nü ziyaret edebilirsiniz.

YENİ ABONE
Yeni abonelik için gerekli belgeler:
•  Yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı) aslı ve fotokopisi
•  Numaralandırma krokisi ya da belgesi aslı ve fotokopisi
•  Tapu aslı ve fotokopisi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Kanal ruhsatnamesi
•  DASK (Doğal Afet Sigortası) belgesi (15.06.2004 tarihinden sonra yapı kullanma izin belgesi 
almış olanlar için)
Abone ücreti, ilgili yetkililer tarafından tespit çalışması yapıldıktan sonra, bağlanacak suyun 
şebekeye olan mesafesi, çapı gibi özellikler dikkate alınarak belirlenir.
Piyasadan temin edeceğiniz yeni su sayacı; İZSU standartlarına uygun, gliserin korumalı ve yaş 
tip su sayacı olmalıdır.

SAYAÇLAR
Sayaç Değiştirme
İZSU Genel Müdürlüğü ya da ilgili şube müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunmanız halinde, 
“sayaç değiştirme bülteni” düzenlenir ve arızalı olduğu tespit edilen sayaç değiştirilir.
Sayacın sarfiyat göstermediği dönemler için ise geriye dönük kıyas tahakkuku yapılarak ödeme 
miktarı belirlenir.

Su Faturasına İtiraz
Su faturasında belirtilen kullanım ve ödeme miktarlarının hatalı olduğunu düşünüyorsanız bağlı 
bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz.
İtiraz durumunda, sayacınızın kontrolü için İZSU tarafından düzenlenen dilekçe Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’ne gönderilir.
Faturaya itirazda bulunduysanız, işlem sonuçlanana kadar ödemeyi izinli duruma getirme 
talebinde bulunabilirsiniz.

Kontrol sonucunda sayacınız arızalı çıkarsa ve fatura bedelinizi itiraz öncesinde yatırmış iseniz 
ödemiş olduğunuz tutar, isteğinize bağlı olarak ya müteakip ödemenizde otomatik olarak 
düşürülür ya da tarafınıza ödenir.

Abonelik Dondurma (Geçici Kapama İşlemi)
Belirli bir süre için kullanılmayacak konut ya da iş yeri için geçici kapama işlemi yapılabilir. 
Geçici kapama uygulanacak tarihler verilen dilekçede belirtilmelidir.
Bu işlemin gerçekleşmesi için, abone numaranıza kayıtlı herhangi bir borç bulunmaması 
gerekmektedir. Bu durumda, abone servisi sayacı sökmeden geçici kapama işlemi yapabilir. 
Geçici sürenin bitimine kadar sarfiyat faturası düzenlenmez.

Abone İptal İşlemi
Aboneliğinizin iptalini istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurunuz.
Abone numarasına kayıtlı tüm borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız. 
Sayaç söküm işlemi yapıldıktan sonra abone teminatı tarafınıza iade edilerek işlem tamamlanır.

İsim değişikliği
Abone ismi değişikliği talep ediyorsanız, bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ve 
kimlik fotokopisi, DASK poliçesi, tapu ya da ikametgâh belgesi ile birlikte başvurunuz. 
Abone numaranıza kayıtlı tahakkuk ve tahsilat borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız.  
Başvurunuz sonucunda teminat ücreti alınarak sözleşme imzalanır ve işlem tamamlanır.
 
Su açma işlemi
Yazılı talepte bulunarak yerinden kaldırdığınız sayacınızı yeniden bağlamak ya da kesilen 
suyunuzu yeniden açtırmak istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne 
başvuruda bulunabilirsiniz. 
Sayacınız borcunuzdan ötürü yerinden kaldırıldıysa ya da borç nedeni ile suyunuz kesildiyse 
gerekli ödemeyi yaptığınız takdirde sayacınız yeniden takılarak, suyunuz açılır.

Çok Sayaçtan Tek Sayaca 
Apartmanınızda her daireye ait ayrı sayaçlarınızı söktürmek ve hidrofor sistemi ile ortak 
su kullanmak istiyorsanız, apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu çok sayaçtan tek sayaca 
geçiş sağlanır.

Tek Sayaçtan Çok Sayaca Geçiş
Tek sayaçla hidrofordan ortak su kullanıyorsanız ve sayaçlarınızın ayrılarak farklı abonelikler 
oluşturulmasını istiyorsanız apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu tek sayaçtan çok sayaca 
geçiş sağlanır.

İZSU Şebekesi Dışındaki Kaynaklardan Temin Edilen Suyun Kullanılması

İZSU şebekesi dışındaki kaynaklardan temin ettiğiniz suyu kullanıyorsanız, ilgili İZSU Şube 
Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak Atık Su Abonelik Sözleşmesi imzalamanız gerekir.
Abonelik ücreti, sözleşme imzalandıktan ve sayaç bağlandıktan sonra ilk sarfiyat faturasına 
eklenir.

Ayrıca İZSU Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak için Alo 185 numaralı hattı arayarak;
•  Su ve kanalizasyon şebeke arızalarını günün her saati bildirebilir,
•  Semtinizdeki planlı su kesintilerini öğrenebilir, 
•  Kaçak su kullanımlarını ihbar edebilir,
•  Dış mekânlardaki kanallardan kaynaklanan koku şikâyetlerinizi iletebilirsiniz.

Yaşadığınız bölge ile ilgili, 
•  Yağmur suyu ızgarası
•  Su tahliye hattı yenilemesi
•  Dere ıslahı yapımı
•  Dere üstü yaya köprüsü yapımı talebinde bulunabilirsiniz.
Dilek, öneri ve şikâyetleriniz ilgili birimlere aktarılacak, tarafınıza en kısa sürede geri dönüş 
yapılacaktır.

İZSU’nun sağladığı tüm hizmetlere ilişkin ayrıntılı bilgi için: 
www.izsu.gov.tr

İMAR İŞLERİ 

Parsel planlama, numaralandırma, yapı ruhsatı verme, yapı kullanım izni verme, ruhsatsız/kaçak 
yapılaşmayı önleme gibi her türlü imar uygulaması yetki ve sorumluluğu ilçe belediyelerine aittir.
Söz konusu konulara ilişkin başvurularınızı ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile İmar Denetim Dairesi 
Başkanlığı görev yetki ve sorumlulukları ise;

•  İmar yönetmeliği, yüksek yapılar yönetmeliği, otopark yönetmeliği uygulama esasları gibi 
gerekli yönetmelikleri hazırlamak, mevcut yönetmeliklere ilave ya da düzenlemeler yapmak,
•  İlçe belediyelerine esas olmak üzere otopark bölge sınırları bedellerini saptamak ve 
güncelleştirmek,
•  Yüksek Yapılar Yönetmeliği gereğince İnceleme Kurulu’nu toplayarak alınan kararları talep 
sahibine ve ilgili meslek odalarına bildirmek,
•  İmar denetimleri yapmak,
•  İmar mevzuatına ilişkin uygulamaları değerlendirmek ve uygulama birliğini sağlayıcı ve 
bağlayıcı koordinasyon kararları almak, uygulanmasını denetlemektir.

ALTYAPI KOORDİNASYON HİZMETLERİ

Altyapı koordinasyon hizmetlerinin başlıca amacı; şehrin temel altyapı çalışmaları için gerekli 
izinlerin sağlanması, çalışmaların denetiminin gerçekleştirilmesi ve koordinasyon içinde sonuca 
ulaştırılmasıdır.

Bunlar arasında öncelikli olarak:
•  İçme suyu ve kanal projeleri,
•  Elektrik, gaz, telefon, fiberoptik bağlantı hattı projeleri,
•  Banliyö ve metro enerji besleme projeleri,
•  Yollar ve kaplama hizmetleri yer alır.

Bu kapsamda, İzmir içinde altyapı çalışması yapmak isteyen kamu kurum-kuruluşları, 
özel-tüzel şahıslar AYKOME’ye müracaat ederek kazı izni almalıdır. 

İzinsiz veya ruhsata aykırı yapılan çalışmalarda iş durdurulur ve cezai işlem uygulanır.

Denetim ve tuhsat işlemleriniz için Altyapı Koordinasyon Merkezi’ni arayabilirsiniz.
Tel: 293 40 24 – 293 14 04

İLAN VE REKLAM DÜZENLEME İŞLERİ

İlan, reklam ve tanıtım araçlarının kullanımı İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam 
Yönetmeliği uyarınca düzenlenir. Söz konusu yönetmeliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi 
internet adresi www.izmir.bel.tr üzerinde bulunan dokümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

İlan ve reklam uygulamalarını bağlı bulunduğunuz ilçe sınırları içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız ilçe belediyesine, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’ne 
izin başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü iletişim bilgileri:
Tel: 293 42 44 
E-posta: kentestetigi@izmir.bel.tr

VETERİNERLİK HİZMETLERİ

Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların bakımı ve denetimi; mesai saatleri içinde öncelikli olarak 
bulundukları ilçe belediyelerinin, saat 18.00’den sonra ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
sorumluluğundadır. Sokak hayvanlarına ilişkin bakım, kısırlaştırma ya da gürültü konularında 
başvurularınızı bağlı bulunduğunuz ilçe belediyesine iletebilirsiniz.

Ancak engelli, ağır hasta ve kendine bakamayacak durumda olan ya da toplumla uzlaşamayan 
saldırgan sokak köpekleri ile sahipleri tarafından bakılamayan evcil köpekler İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Işıkkent Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne kalıcı olarak kabul 
edilir.

Saldırgan sokak köpeklerinin bakımevine kabulü, ancak bir kişinin yaralanmasına sebep olduğu 
ve o kişi yaralanmaya ilişkin doktor raporu beyan ettiği takdirde gerçekleşir.

Yaralı sokak hayvanları tedavi, kısırlaştırma ve aşı işlemleri yapıldıktan sonra (köpekler kulak 
küpeleri takılarak, kediler ise kulaklarına işaret bırakılarak) alındıkları bölgeye geri bırakılır.

Bakımları yapılmak üzere belediyeler tarafından alıkonulan sokak hayvanları 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu’na göre alındıkları yere geri bırakılmak zorundadır.

Köpek sahibi olmak isterseniz İzmir Büyükşehir Belediyesi Işıkkent Köpek Bakımevi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’ne güvenle başvurulabilirsiniz. Merkezden sahiplenilen köpeğiniz size 
aşıları yapılmış ve kısırlaştırılmış olarak ücretsiz teslim edilir.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunu gereğince yerel yönetimlerin sahipli hayvanlara hizmet 
vermesi yasaklanmıştır.
 
Yaralanmış sahipsiz sokak hayvanları için İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri 
Şube Müdürlüğü Acil Müdahale Ekibi’ne ulaşmak için:
293 39 80

ZABITA HİZMETLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehir içinde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için zabıta 
hizmetleri sürdürür. Bunu yerine getirirken kurallara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen 
ceza ve diğer yaptırımları uygular.

•  Çevreye zarar verdiği tespit edilen kuruluşların geçici olarak mühürlenmesi, kapatılması, 
işyeri sahipleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması,
•  Sebze ve meyve haline getirilen kaçak sebze meyveye el konulması, getirenler hakkında 
para cezası uygulanması,
•  İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliğine aykırı reklam panoları, bez afiş, tahta pano, levha ve 
tentelerin toplatılması, sahipleri hakkında para cezası uygulanması İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanlığı görevleri arasındadır.

Seyyar satıcıların yakalanması, mallarına el konulması, sağlığa zararlı ürünlerinin imha edilmesi, 
ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır.

Bu konulara ilişkin dilek, öneri ve şikayetlerinizi 444 40 35 numaralı telefondan HİM’e 
iletebilirsiniz.

Hatalı park eden araçların çekilmesi, kurtarılması ve götürülmesi yetki ve sorumluluğu ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda değil, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndedir.

EŞREFPAŞA HASTANESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, toplumun her kesimine kaliteli sağlık hizmeti 
sunan, ileri teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü bir sağlık kuruluşudur.
200 yatak kapasitesi, 9 ameliyat odası, 2 doğumhanesi bulunan Eşrefpaşa Hastanesi 600’e yakın 
personeli ile hızlı, güvenli ve etkili bir hizmet anlayışı oluşturma hedefi ile çalışır.

Hizmet Birimleri    

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Plastik Cerrahi    Aile Hekimliği   

Ortopedi ve Travmatoloji   Anestezi    Göğüs Hastalıkları  

Genel Cerrahi    Beslenme ve Diyet   Nöroloji   

Üroloji     Biyokimya Laboratuvarı  Kardiyoloji   

Göz     Patoloji Laboratuvarı   Psikiyatri   

Diş     Mikrobiyoloji Laboratuvarı  Dahiliye   

Radyoloji    Uyku Bozuklukları   Dermatoloji   

KBB     Spor Hekimliği   Enfeksiyon Hastalıkları 

Kadın Hastalıkları ve Doğum İlkyardım Eğitim Merkezi  Fizik Tedavi ve 

Çocuk ve Ergen Ruh    
Sağlığı ve Hastalıkları   

Ambulans Hizmeti

Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde iki adet kırmızı kuşaklı acil yardım ambulansı, 5 adet mavi 
kuşaklı hasta nakil ambulansı ve 1 adet tam teşekküllü diş sağlığı taraması ve tedavi hizmetleri 
aracı bulunur.
Ambulans ile nakil hizmetinden yararlanmak isterseniz www.esrefpasahastanesi.izmir.bel.tr 
adresinde bulunan Ambulans Talep Formu’nu doldurabilir ya da dilekçe yazarak Eşrefpaşa 
Hastanesi Başhekimliği’ne başvurabilirsiniz.

HUZUREVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi 70 dönüm arazi üzerinde bir adet çok katlı 
bina ve ikisi ağır bakım (geriatri) servisi olmak üzere 12 adet tek katlı servisten oluşur. Çok katlı 
binasında, 264 yaşlıya, 44 yaşlı kapasiteli ağır bakım servisinde ise hastalığı ağır seyreden 
yaşlılarımıza hizmet verir.

Huzurevine Kabul Şartları
•  60 yaş ve üzeri yaşta olmak
•  Günlük yaşam faaliyetlerini (yeme, içme, tuvalet gibi)bağımsız yapabilecek nitelikte olmak
•  Yatalak ya da devamlı yatarak tıbbi tedavi ve bakıma ihtiyacı olmamak
•  Beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını karşılamasına engel olacak sakatlığı ve bir hastalığı 
bulunmamak
•  Ruhsal sağlığı yerinde olmak
•  Bulaşıcı ve sürekli tedaviyi gerektiren ağır hastalıklara sahip olmamak
•  Uyuşturucu madde ve alkol kullanmamak
•  Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu Sosyal İnceleme Raporu ile saptanmış olmak

Başvuru Evrakları 
•  Başvuru dilekçesi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Ekonomik durum araştırma belgesi
•  4 adet fotoğraf 
•  Sağlık kurulu raporu (huzurevine yerleşme aşamasında istenir)

Verilen Hizmetler
•  Diyetisyen kontrolünde hazırlanan üç öğün yemek
•  Ara öğün olarak çay ve süt servisi
•  Doktorlar tarafından verilen poliklinik hizmeti
•  İleri tetkik ve tedavi için Eşrefpaşa Hastanesi’ne ve diğer hastanelere sevk işlemleri
•  Üç aylık rutin kan ve idrar taraması yaptırılması
•  Yıllık portör ve akciğer taraması yaptırılması
•  Uzman doktorlar tarafından önerilmişse fizik tedavi hizmeti
•  Sağlık durumu uygun yaşlılar için spor merkezi
•  Haftada bir gün çamaşır yıkama, ütüleme hizmeti
•  Sosyal aktiviteler (gezi, spor ve yürüyüş faaliyetleri, koro çalışmaları, yemek organizasyonları)
•  Sosyal servis ekibi tarafından sürdürülen psiko – sosyal destek çalışmaları
•  Kütüphane hizmeti
•  Elişi atölyesi
•  Hobi bahçeleri

Adres: Çamlık Mahallesi Menderes Caddesi No: 418 Gürçeşme-Buca / İzmir
Tel: 293 17 91
GÜÇSÜZLER EVİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Örnekköy’deki 
Müyesser Turfan Güçsüzler Evi, özellikle soğuk kış aylarında, çeşitli kaynaklardan gelen 
bildirimler doğrultusunda sokakta yaşayan evsiz vatandaşlara yemek ve barınma olanağı sağlar.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılır, ihtiyaç halinde Eşrefpaşa 
Hastanesi’nde tedavileri gerçekleştirilir. 3 ay olarak belirlenen barınma hakkı süresi ihtiyaç 
durumuna göre uzatılabilir.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşlardan yaşı uygun olanlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
İzmir İl Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar ile huzurevi ya da bakım merkezlerine 
yerleştiriliyor, çalışabilecek durumda olanlar ise Türkiye İş Kurumu İŞKUR’a yönlendirilerek iş 
bulmaları sağlanıyor.

Adres: 7449 Sok.  No: 16 Zübeyde Hanım  Mah. Örnekköy – Karşıyaka / İzmir
Tel: 361 71 51

Şiddet gören, maddi gücüne el konan, istemediği halde ilişkiye zorlanan, aşağılanan ya da 
ayrımcılığa uğrayan kadınlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi var.
Tüm kadınlar Kadın Danışma Merkezi’nden ücretsiz psikolojik, hukuki ve sosyal danışmanlık 
hizmeti alabilir, dilerse çocukları ile birlikte Kadın Sığınma Evi’ne konuk olabilir.

Kadın Danışma Merkezi iletişim bilgileri: 
 
Adres: Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü
Kültürpark Fuar Alanı – İzmir
Tel: 293 4 293    Faks: 445 30 88
E-posta: kadindanisma@izmir.bel.tr
kadindanisma.izmir.bel.tr

YARDIMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de yaşayan herkesi zor gününde de yalnız bırakmamayı hedef 
edinerek faaliyetlerini sürdürür. Bu amaçla ihtiyaç sahibi kişilerin sosyal hayata katılımını, sadece 
yardım dağıtarak değil, sorunlarına kalıcı çözüm üreterek destekler.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na aşağıdaki konularda 
başvurabilirsiniz. 

 

KENT EKMEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği tüm kültür sanat etkinliklerinin ayrıntılı bilgisine 
www.izmir.bel.tr/Kultursanat adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Bu adres üzerinden dilerseniz, gitmek istediğiniz konser, tiyatro, sergi ya da sinema için bilet satın 
alabilir, kültür sanat merkezlerine ilişkin detayları araştırabilir ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi 
kültür sanat haberlerini okuyabilirsiniz.

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
Adres: Mithatpaşa Caddesi No: 1087 Güzelyalı / İzmir
Telefon: 293 38 18
www.aassm.org.tr

İZMİRSANAT
Adres: Kültürpark Fuar Alanı 26 Ağustos Kapısı yakını
Telefon: 293 40 49
www.izmirsanat.org.tr

İSMET İNÖNÜ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
Adres: Kültürpark Fuar Alanı Lozan Kapısı yakını
Telefon: 293 46 04 

ATATÜRK FUAR AÇIKHAVA TİYATROSU
Adres: Kültürpark Fuar Alanı
Telefon: 293 17 05

AHMET PİRİŞTİNA KENT ARŞİVİ VE MÜZESİ
Adres: Şair Eşref Bulvarı No: 1-A Çankaya / İzmir
Telefon: 293 39 00
www.apikam.org.tr

ÇETİN EMEÇ SANAT GALERİSİ
Adres: 900 Sokak No: 17 Hisarönü / İzmir
Telefon: 293 35 22

BORNOVA AŞIK VEYSEL AMFİ TİYATRO
Telefon: 293 19 47 

TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI KÜLTÜR MERKEZİ
Telefon: 293 10 91

SPOR AKTİVİTELERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları yüzmeden futbola, basketboldan tekvandoya 21 ayrı 
branşta, 11 merkezde sporcu yetiştiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi spor okullarına ve spor merkezlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için:
www.ibsbspor.org
Adres: Celal Atik Spor Salonu Kültürpark Fuar Alanı / İzmir
Tel: 445 67 54
E-posta: bilgi@izmirbsbspor.org 

ASARLIK SPOR KOMPLEKSİ SPOR OKULU
Masa tenisi salonu, basketbol, jimnastik, pilates, tekvando, judo, kondisyon ve güreş eğitimleri 
Asarlık Spor Kompleksi Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Salon çevresinde ayrıca, 2 adet açık alan basketbol sahası ve 2 adet futbol sahası bulunur.
Adres: Evka-4 Spor Tesisleri 
Tel: 351 38 66 

ASARLIK ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU
Badminton, step, aerobik, sağlıklı yaşam, basketbol eğitimleri Asarlık Çok Amaçlı Spor 
Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21

BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI
Tenis eğitimleri Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilir.
Adres: Kızılay Mahallesi 506 sok. Bornova / İzmir
Tel: 293 38 76
 
BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI BUZ SPORLARI SALONU
Buz Hokeyi, buz dansı, artistik patinaj, senkronize buz dansı eğitimleri Bornova Aşık Veysel 
Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 293 42 12

EKREM AKURGAL YAŞAM PARKI BAYRAKLI SPOR OKULU
Basketbol, voleybol, futbol, step, aerobik, pilates, jimnastik ve tekvando eğitimleri Ekrem Akurgal 
Yaşam Parkı Bayraklı Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21 
 

HALKAPINAR ATATÜRK SPOR SALONU SEHA AKSOY ATLETİZM PİSTİ
Atletizm eğitimleri Halkapınar Atatürk Spor Salonu Seha Aksoy Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21
 
İNCİRALTI SPOR TESİSLERİ BALÇOVA
Faydalanmak isteyen sporseverler için halı saha, voleybol, açık basketbol alanları ile tenis 
kortları bulunmaktadır.  
Tel: 278 06 00 

İNCİRALTI KAYIK ALANI
Kano eğitimleri bu bölgede düzenlenmektedir.
Tel: 425 04 21

BOSTANLI REKREASYON ALANI TESİSLERİ
Tenis eğitimleri düzenlenmektedir.
Ayrıca rekreasyon alanında faydalanmak isteyen sporseverler için 4 tenis kortu, 3 basketbol 
sahası, bir adet de kondisyon aletleri parkı bulunur.
Tel: 362 48 28 
 
BAYRAKLI ÇİÇEK FUTBOL SAHASI
Tel: 345 87 47
 
YEŞİLYURT FUTBOL SAHASI 
Tel: 228 75 75

Vefat eden vatandaşın ölüm raporu; bağlı bulunduğu belediyenin sağlık işleri müdürlüğünden 
veya sağlık ocağı doktorundan alınır.
Vefat gece geç saatlerde olmuş ise doktordan veya sağlık kurumundan ölüm raporu alındıktan 
sonra Mezarlıklar Müdürlüğü’nün ALO 188 No’lu telefonunu arayıp bilgi veriniz. 
Araç kısa sürede gelir ve cenaze teslim alınır. 
İşlemler için sabah Ölüm Raporu ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile ilçe belediyesi sağlık işleri 
müdürlüğüne müracaat edilir. Ölüm Raporu, Gömü İzin Belgesi’ne dönüştürülür. 
Hastanede vefat olduğunda, Gömü İzin Belgesi hastane tarafından düzenlenir. 
Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanını getirmeyi unutmayınız. 
Gömü İzin Belgesi alınan cenazelerin defin işlemleri Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe’de ikamet 
ediyorsa Soğukkuyu Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde; Buca ve Gaziemir ilçelerinde ikamet 
ediyorsa Buca Kaynaklar Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde veya istek doğrultusunda 
Yenişehir’de bulunan Mezarlıklar Müdürlüğü Defin İşlemleri Servisi tarafından, mesai saatlerinde 
yapılır.
Daha önce aile kabristanı almış olanların yeni vefatlarında gömü işlemlerinde “aile kabristanı” 
olduğuna dair belgeyi de getirmeleri gerekmektedir. Defin işlemleri esnasında yıkama, araç, 
morg, gömü yeri ve ruhsat ücreti tahsil edilir. 
Vefat edenin ölüm raporunu 3 gün sonra merkezden alabilirsiniz. 
Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek durumda olanlar, muhtardan Fakir 
İlmühaberi getirdikleri takdirde  tüm işlemleri ücretsiz yapılır; vefat eden Doğançay Mezarlığı’na 
defnedilir. 
Cenazenin başka bir şehre nakli gerekiyorsa İlçe Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden Yol Nakil Belgesi 
alınıp, ilaçlanıp tabut mühürlendikten sonra soğutmalı cenaze araçları ile bedeli karşılığında nakil 
yapılır.

Üste Gömü İşlemleri
Bir mezarın üstüne, 5 yıl geçtikten sonra 1. dereceden yakınının gömüsü yapılabilmektedir. 
Daha önce ölmüş olanın defin belgesi temin edilir ve üste gömü formu ile birinci dereceden 
yakınının muvaffakatı alınarak gömü işlemi yaptırılır. 
Gömüsü yapılan mezarların mezar üstü inşaat yapımı gömü tarihinden en erken 3 ay sonra 
Mezarlıklar Müdürlüğü’nden inşaat ruhsatı alınarak yapılır. 

ALO 188 No’lu özel hat, 24 saat kesintisiz hizmeti vermektedir.
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Hızlı, güleryüzlü ve güvenilir iletişim için buradayız.

Çünkü,
  

  alanında yetkin personelimizle başvurularınızı almak için sizi bekliyoruz.
  İşlemlerinizin yapılmasını beklerken size evinizin rahatlığını sunuyoruz.

  Başvurunuzun takibini yapıyor, sizlerle yeniden görüşmek için sabırsızlanıyoruz.
  İzmir için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmak bize mutluluk veriyor.

Çünkü,

biz kocaman bir aileyiz.

Çünkü,

İZMİR BİZİM EVİMİZ.

  

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HALKLA İLİŞKİLER ve MUHTARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bu küçük rehberi sizler için hazırladık.
İstedik ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü hizmetlere ulaşmanın en kolay yolu 
hep elinizin altında olsun.
Bu kitapçıkta yanıtını bulamadığınız tüm sorular için bize danışabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü olarak 5 farklı 
birimle hizmetlerimizi sürdürüyoruz.
Bize ister telefonla, ister internet aracılığıyla, ister muhtarınızla görüşerek ya da isterseniz 
şahsen İzmir Büyükşehir Belediyesi binasına gelerek ulaşabilirsiniz.

Hemşehri İletişim Merkezi

“Bize kısaca HİM diyebilirsiniz.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı dinamik ve güleryüzlü bir ekibiz.

E-posta, web adresi, kiosk (metro istasyonlarında bulunan elektronik iletişim sistemi), 
faks ve mektup aracılığı ile bize ulaştırdığınız başvuruları kayıt altına alıyor, 
birimlerden ilgili yanıt geldiğinde en kısa sürede sizlere geri dönüş yapıyoruz.

Doğrudan ve kolay iletişimin adresi, HİM’e ulaşmak çok kolay.

him@izmir.bel.tr
www.him.izmir.bel.tr
www.izmir.bel.tr
www.twitter.com/izmirhim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak / İzmir

Faks: 293 39 95

Çağrı Merkezi

7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz Çağrı Merkezi’nde, uzman operatörlerimiz aracılığı ile başvurularınızı 
kayıt altına alıyor, ilgili birime yönlendiriyor ve işlem sonucunda sizleri haberdar ediyoruz.

Çağrı Merkezi’ne ulaşmak için aramanız gereken numara:
444 40 35

* Çağrı Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
İZSU’ya ilişkin başvuruları ALO 185 numaralı hattan kabul etmektedir.

Muhtarlar Masası

Yerel yönetimin ilk kademesi olan muhtarlarımızın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile doğrudan ve 
kolay iletişim kurmalarını Muhtarlar Masası ile sağlıyoruz. 
Dilek, öneri ve şikâyetlerinizi muhtarlarınız aracılığı ile de bize ulaştırabilirsiniz. 
Hizmet odaklı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Muhtarlar Masası ile muhtarlarımızı 
faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmenin yanı sıra, onların teknik donanım ve 
sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyoruz.

Muhtarlarımız için iletişim numaralarımız:
Tel: 293 15 90 – 293 15 31 – 293 12 76
Faks: 293 19 26

Santral

Hafta içi 08.00 – 17.00 saatleri arasında gelen tüm çağrılara cevap vererek ilgili birime 
yönlendiriyor, ayrıca birimler arası ve dış arama yetkisi olmayan birimlerin görüşme 
yapabilmelerini sağlıyoruz.

Santral numaramız: 293 12 00

Merkez -1 Telsiz

Emniyet ekipleri, belediye birimleri ve ilçe belediyelerinden telsiz ve telefon aracılığıyla iletilen 
ihbarların en kısa sürede ilgili birime aktarılmasını sağlıyor, acil müdahale gerektiren anlarda 
birimler arası koordinasyon kuruyoruz.

Tel: 293 13 14 – 293 11 00 - 293 11 98  /  Faks: 293 10 99

                           

İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Kurtarma ve Sağlık ekibi AKS, 7 gün 24 saat kesintisiz acil 
yardım hizmeti vermektedir.

Trafik kazası, yangın, patlama, su baskını, doğal afet, can kurtarma durumlarında cep telefonu, 
sabit telefon ya da ankesörlü telefonlardan ücretsiz telefon hattı 110’u arayabilirsiniz.

Suç teşkil eden bir durumla karşılaştığınızı düşünüyor ve kolluk kuvvetlerine ihtiyaç duyuyorsanız 
Emniyet Genel Müdürlüğü acil ihbar ve yardım hattı 155’i aramalısınız.

Acil durum görüşmelerinde yetkililere, sakin bir ses tonu ve anlaşılır ifadeler ile bulunduğunuz 
adresi, acil durumun türünü ve tehlikede olan kişi sayısını bildiriniz.

 

ULAŞIM VE ULAŞIM KARTLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanına hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması 
için kara-deniz-demir yolu entegrasyonunu hedef edinerek ulaşım hizmetlerini sürdürür.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu taşıt seçenekleri arasında temel olarak otobüs, 
metro, banliyö sistemi, yolcu gemisi, arabalı vapur, bisiklet ve faytonlar yer alır.
Gitmek istediğiniz yere en kolay nasıl ulaşabileceğinizi öğrenmek için güzergâh ve taşıt 
seçeneklerinizi gösteren Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi’nden yararlanabilirsiniz.
Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi: asps1.unibel.com.tr
 
İzmirim Kart
Toplu ulaşım araçlarından yararlanmak için İzmir’de “İzmirim Kart” adı verilen elektronik kart 
sistemi kullanılır. İzmirim Kart, tüm toplu taşıma araçlarında geçerlidir ve kentin hemen her 
köşesinde bulunan İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan temin edilebilir. 
İzmirim Kart’ı yalnızca bir defa satın almanız yeterlidir. Kartın geçerlilik süresi yoktur. İster yetkili 
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan, ister aktarma merkezlerindeki otomatlardan 
dilediğiniz zaman ve dilediğiniz kadar bakiye yüklemesi yapabilirsiniz. Bakiyeniz, kartınızı taşıt 
araçlarında bulunan elektronik sayaçlara gösterdikçe azalır. Bakiye tükendiğinde karta yeniden 
yükleme yapmanız gerekir.
Size en yakın İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’nı www.eshot.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

90 Dakika Uygulaması
İzmir’de toplu ulaşım araçlarını tercih eden yolcuların İzmirim Kart bakiyelerinden 90 dakika 
içinde yalnızca ilk binişlerinde bilet ücreti düşer.
İzmirim Kart’ınızı araçlardaki elektronik sayaca göstermenizi takip eden 90 dakika boyunca, 
tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilirsiniz.
90 dakika sonraki ilk yolculukta kart bakiyenizden yeniden bir binişlik ücret düşer.

3-5 Bilet
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktaları’nda bulunan “3-5 Bilet” isimli kartlarla da yolculuk 
yapabilirsiniz. 3-5 Bilet üç farklı seçenekle satışa sunulur; iki binişlik, üç binişlik ya da beş binişlik 
alternatifleri mevcuttur. İzmirim Kart’tan farklı olarak 3-5 Bilet ile 90 dakika uygulamasından 
yararlanılamaz. 3-5 Bilet’e yeniden yükleme yapılamaz. 3-5 Bilet’in geçerlilik süresi ilk kullanım 
tarihinden itibaren 35 gündür.

Otobüs
Otobüs ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına ESHOT Genel Müdürlüğü 
tarafından sürdürülür.

İzmir şehir merkezinde otobüs seferleri 24 saat kesintisiz olarak gerçekleştirilir.
Baykuş adı verilen gece otobüsleri gece 12’den sabah 6’ya kadar bir saat arayla şehir merkezi 
Konak ile Evka-3, Tınaztepe, Gaziemir, Balçova ve Çiğli arasında karşılıklı hareket eder.
Otobüs sefer saatleri, hat numaraları ve güzergâhlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için ESHOT’un resmi 
internet sitesini ziyaret edebilir ya da çağrı merkezini arayabilirsiniz.
www.eshot.gov.tr    
Çağrı Merkezi: 320 0 320

Metro
Metro ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İzmir Metro A.Ş. tarafından 
sürdürülür. İzmir metro ağı kapsamında 17 metro istasyonu bulunur. Bunlar sırasıyla Fahrettin 
Altay, Poligon, Göztepe, Hatay, İzmirspor, Üçyol, Konak, Çankaya, Basmane, Hilal, Halkapınar, 
Stadyum, Sanayi, Bölge, Bornova, Ege Üniversitesi ve Evka – 3 istasyonlarıdır. Hilal, yolcuların 
banliyö sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur. Halkapınar, hem banliyö sistemine 
geçiş istasyonu hem de otobüslerin aktarma merkezidir. Fahrettin Altay istasyonundan da 
otobüslerin aktarma merkezine ulaşılabilir. Metro sefer saati ve ücretlerine ilişkin ayrıntılı bilgi 
için Metro A.Ş. resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
www.izmirmetro.com.tr

Banliyö
İzmir’de banliyö ile toplu ulaşım hizmetleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD’nin %50 
ortaklığı ile kurulmuş olan İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi A.Ş, kısa adıyla İZBAN tarafından 
sürdürülür. İZBAN ağı kapsamında, Cumaovası ile Aliağa arasında yer alan 32 istasyon bulunur.
Hilal, yolcuların metro sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur.
Halkapınar ise hem metro sistemine geçiş istasyonu, hem de otobüslerin aktarma merkezidir.
İZBAN sefer ve ücretlerine ilişkin bilgi için İZBAN internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
www.izban.com.tr

Yolcu Gemisi ve Arabalı Vapur
Yolcu gemisi ve arabalı vapur ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına 
İZDENİZ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Yolcu gemisi seferleri Bostanlı, Karşıyaka, Bayraklı, Alsancak, Pasaport, Konak, Göztepe ve 
Üçkuyular olmak üzere 8 iskeleden yapılır.
Günübirlik tatil yaparak denizin tadını çıkarmak isteyenler için yaz sezonu boyunca Yassıcaada’ya 
da yolcu gemisi seferleri düzenlenir. 
Arabalı vapur seferleri ise Üçkuyular ve Bostanlı iskeleleri arasında şehir içi trafiğine girmeden 
keyifli, güvenli ve hızlı yolculuk imkânı sağlar.
Yolcu gemilerinin ve arabalı vapurların sefer saat ve tarifelerini iskelelerden temin edebileceğiniz 
broşürlerden ya da İZDENİZ resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.
www.izdeniz.com.tr

Bisiklet
İzmir’de motorlu araç kullanımını azaltmak, çevre kirliliğini ve trafik sorununu en aza indirmek ve 
sağlıklı yaşamı özendirmek amacı ile kent bisikleti kiralama sistemi BİSİM oluşturulmuştur.
Şehir merkezinde sahil şeridi boyunca rastlayacağınız bisiklet istasyonlarından dilediğiniz saatte 
bisiklet kiralayabilir, bisikletinizi istediğiniz güzergâhta kullanabilir ve herhangi bir istasyona 
bırakabilirsiniz.
BİSİM sistemi ile ister kredi kartı kullanarak, ister sisteme üye olarak bisiklet kiralayabilirsiniz.
Üyelik işlemleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
BİSİM üyesi olmak, kira ücretlerini öğrenmek, kira koşulları ve istasyonlar hakkında ayrıntılı 
bilgiye ulaşmak için BİSİM resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz.
www.bisim.com.tr  
Tel: 433 51 55

Fayton
İzmir’de ulaşım seçeneklerinin en keyiflisi kentin simgesi haline gelen faytonlardır.
Fayton hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Tarihi görünüşü örnek alınarak özgün modeline uygun yapılan Victoria Klasik tipi modern 
faytonlar, özel giyimli, sürüş, davranış, duruş ve yabancı dil eğitimi almış sürücüler tarafından 
idare edilir ve Haflinger cinsi atlar ile çekilir.
Siz de bu keyfi yaşamak için İzmir Limanı, Gündoğdu Meydanı ya da Konak Pier istasyonlarından 
faytona binebilir, dilerseniz sahil şeridinde, dilerseniz tarihi noktalara doğru nostaljik bir gezinti 
yapabilirsiniz.
Ayrıca, özel günlerinizde önceden randevu almak ve gerekli ödemeleri karşılamak kaydıyla 
fayton kiralayabilirsiniz.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Tur Otobüsleri
İzmir’i, şehir merkezinde panoramik bir tur atarak tanımak isteyen yerli ve yabancı turistler için 
tasarlanan üstü açık tur otobüsleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından işletilir.
Otobüslerde Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca anlatımların yapıldığı rehber 
kulaklıklar bulunur. Ayrıca 6 dilde hazırlanmış güzergâh haritalı İzmir broşürleri de tur 
otobüslerini kullanan yolculara hediye edilir.
Tur otobüsleri için alınan biletler 24 saat geçerlidir. Otobüslerden güzergâh üzerindeki herhangi 
bir durakta inebilir ve aynı biletle yeniden binebilirsiniz.
Panoramik şehir turları saat 09.30’da başlar. Her 30 dakikada bir hareket eden otobüslerin son 
sefer saati ise 16.00’dır.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Kayıp Eşya
Otobüs, metro, banliyö, yolcu gemisi ya da arabalı vapurda eşyanızı unutursanız kayıp eşya 
bürolarına danışabilirsiniz.
ESHOT – İZULAŞ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: 544 Sok. No: 2 Yağhaneler - Konak / İzmir 
Tel: 250 29 77
Kayıp eşyanızın durumunu www.eshot.gov.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Kayıp Eşya Formu’nu doldurarak da 
sorgulayabilirsiniz.
METRO Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Halkapınar İstasyonu / İzmir
Tel: 461 54 45 / Dahili: 9255
İZBAN Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Salhane İstasyonu / İzmir
Tel: 398 32 32
İZDENİZ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Bostanlı Vapur İskelesi Bostanlı / İzmir
Tel: 330 50 71

ULAŞIM KARTLARI

Toplu ulaşım kartları ile ilgili tüm işlemler ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları 
Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülür.
Kart talebi, yenileme, çalınma-arıza bildirimi, bakiye itirazı, dolum-kullanım bilgi talebi gibi 
ulaşım kartlarına ilişkin her konuda Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne danışabilirsiniz.
Adres: Milli Kütüphane Cad. No: 10/1C Konak – İzmir
Tel: 483 64 63

ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI

Engelli Bireyler
Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan kişiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen 
Engelli Kimlik Kartı ya da daha önce verilen Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Engelli 
Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanlarını görevli personele göstererek toplu ulaşım araçlarından 
ücretsiz faydalanır. 
Kartlarında “Ağır Engelli” olarak belirtilen ya da “Ulaşımda Refakatçi Hakkı Vardır” ibaresi bulu-
nan kişiler ise kendileri ile birlikte bir refakatçi ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlana-
bilir.
65 Yaş ve Üzeri 
İzmir’de 65 yaş ve üzeri herkes, nüfus cüzdanlarını yetkili görevlilere göstererek toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

Şehit Aileleri
Şehit Aileleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen Şehit Ailesi Kartı ya da 
ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından verilen bakiye 
gerektirmeyen İzmirim Kart ile toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabilir.

Gaziler
Gaziler ve gazi yakınları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kendilerine verilen 
Gazi Kartı ya da Gazi Ailesi Kartı ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

ÜCRETSİZ ULAŞIM KARTLARI

TÜİK Kartı: Sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için alanda 
görevlendirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) personeli, görev süresince, toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

PTT Kartı: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT bünyesinde dağıtıcı olarak görev yapan 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur personel toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Zabıta Kartı: İzmir sınırları içindeki belediyelerde çalışan zabıta memur personel toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

Basın Kartı: Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen Sarı Basın Kartı sahibi  
basın mensupları toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Polis Kartı: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapan 
emniyet hizmetleri sınıfı personeli toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Orman Muhafaza Kartı: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza 
memurları resmi üniformalı oldukları sürece toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanır.
 
İNDİRİMLİ ULAŞIM KARTLARI

Öğrenci Kartı: Öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından verilen Öğrenci Kartı ile toplu 
ulaşımdan indirimli faydalanır. Öğrenci kartı öğretim yılı başında okul idareleri tarafından 
gerçekleştirilen toplu başvurular aracılığı ile hazırlanır. Toplu başvurudan yararlanamayan 
öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü resmi internet adresi www.eshot.gov.tr üzerinden bireysel 
başvuruda da bulunabilir. İzmir dışında öğrenim gören öğrenciler indirimli seyahat edebilmek için 
üniversitelerinden aldıkları kimlik kartları ya da öğrenci belgesi ile ESHOT Genel Müdürlüğü 
resmi internet adresi üzerinden bireysel başvuruda bulunabilir.
 www.eshot.gov.tr

Öğretmen Kartı: Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma 
Bakanlığı’na bağlı örgün eğitim kurumlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 
kadrolu olarak çalışan eğitim ve öğretim sınıfı personeli Öğretmen Kartı ile toplu ulaşım 
araçlarından indirimli olarak yararlanır.

60 Yaş Kartı: İzmir sınırları içinde ikamet eden 60-65 yaş arası kişiler, günün her saatinde 
öğrenci tarifesi ödeyerek toplu ulaşımdan indirimli yararlanır. 

ÇEVRE

İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre ve insan sağlığını korumak ve iyileştirmek amacı ile çevre 
kirliliğine yol açan her türlü kirleticiye karşı gerekli önlemleri alır ve ilgili denetimleri sürdürür.

Evsel Atıklar
İzmir’de çöp konteynerlerinde biriken evsel atıkların özel atık toplama araçları ile toplanması, 
sokaklar söz konusu olduğunda ilçe belediyelerinin, ana arterler söz konusu olduğunda ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundadır.
İlave çöp konteyneri konulması, çöp konteynerlerinin yıkanması gibi talepler ya da çöplerin 
düzenli toplanmaması ya da toplanırken gürültü yapılması gibi şikâyetlere ilişkin başvurular 
sokak konteynerleri ile ilgili ise ilçe belediyelerine, cadde konteynerleri ile ilgili ise İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmelidir.

Tıbbi Atık
Hastaneler, veteriner klinikleri, poliklinikler, tıbbi tahlil laboratuvarları, muayenehaneler ve diş 
kliniklerinden çıkan tıbbi atıklar, konusunda yetkin eğitimli personel aracılığı ile özel araçlarla 
toplanır ve sterilizasyonu gerçekleştirilmek üzere çevreye zarar vermeden bertaraf tesislerine 
iletilir.

Sanayi Atıkları
Evsel nitelikli ya da düzenli depolama kriterlerine uygun ve analizi yapılmış sanayi atıkları, ilgili 
firmalar tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Düzenli Çöp Depolama Tesisi’ne getirildiği 
takdirde bertaraf edilir.

Moloz Atıkları
Çeşitli kurum ve kuruluşlar inşaat ya da yıkıntı atıklarını, ilçe belediyelerinden Ek-2 belgesi 
aldıktan sonra izinli taşıyıcılar aracılığı ile yasal moloz depolama alanlarına bırakabilir.
İzmir’deki moloz depolama alanlarını öğrenmek, inşaat ya da yıkıntı atıklarını uygun alanlara 
bırakabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak 
başvuruda bulunabilirsiniz.

İlaçlama ve Haşere ile Mücadele Çalışmaları
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca modern yöntemlerle sürekli olarak sivrisinek ile 
mücadele çalışmaları gerçekleştirir.
Hamamböceği, bit, pire, karasinek gibi haşere ve fare mücadelesi için ise hem iç hem de dış 
mekânlara özel ilaçlama çalışmaları yapılır. 
Sokak ve caddelere yerleştirilen çöp konteynerleri haşere üremesine karşı düzenli olarak ve 
talep üzerine ilaçlanır.

İhtiyaç duyduğunuz ilaçlama çalışması için Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü’nü 
arayabilirsiniz. 

Tel: 293 37 14 - 15

Hava Kirliliği
Karşıyaka, Bornova, Güzelyalı ve Alsancak’ta bulunan modern hava kirliliği ölçüm istasyonlarında 
yapılan ölçümlerle hava kirliliği değerleri 24 saat aralıksız olarak izlenir.
Hava kirliliği denetim ekibi, kalitesiz yakıt kullanan, satan ya da kalorifer, kazan, baca bakım ve 
temizliklerini yapmayan konut, işyeri ve sanayi tesislerini tespit eder. Kirliliğin önlenebilmesi için 
denetimleri yapar ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
Hava kirliliğine sebep olduğunu düşündüğünüz kişi ya da kuruluşları Hava Kirliliği Denetim 
Birimi’ne bildirebilirsiniz.

Tel: 293 13 84

Gürültü Kirliliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi yalnızca birinci sınıf gayri sıhhi işletmelere ilişkin gürültü kirliliği 
denetimlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. 
Gürültü kirliliğine yol açan diğer her türlü kurum, kuruluş ya da konutların denetimi ilçe 
belediyelerinin görevidir.
Bu nedenle eğer gürültü kaynağı birinci sınıf gayri sıhhi işletme ise HİM’e başvurabilir, değil ise 
başvurunuzu ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi uyuşmazlıkların çözümünde konu ile ilgili uzman ekip ve teknik 
destek sağlar.

Körfez Denetimi
İzmir Körfezi’ne atık bırakan, limanda yük alımı ve boşaltımı sırasında çevre kirliliği yaratan 
gemileri Körfez Denetim Ekibi kontrol eder. Deniz yüzeyindeki atıkları toplayarak körfezin temiz 
tutulmasını sağlar.
Denize atık madde bıraktığını tespit ettiğiniz kişi, kurum ya da kuruluşlara ilişkin bildirimlerinizi 
Körfez Denetim Şefliği’ne iletebilirsiniz.

Tel:  293 14 26 

SU VE KANALİZASYON İŞLEMLERİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İZSU; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları 
dahilinde yaşayanların içme suyu ve atık su hizmetlerini, çevre ve insan sağlığını esas alarak, 
etkin, verimli ve kesintisiz olarak yürütür.
Su ve atık su işlemlerine ilişkin ihtiyaç duyduğunuz her konuda danışmak için 185 numaralı 
telefon hattını arayabilir ya da Cumhuriyet Bulvarı No: 16 - Konak adresinde bulunan İZSU Genel 
Müdürlüğü’nü ziyaret edebilirsiniz.

YENİ ABONE
Yeni abonelik için gerekli belgeler:
•  Yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı) aslı ve fotokopisi
•  Numaralandırma krokisi ya da belgesi aslı ve fotokopisi
•  Tapu aslı ve fotokopisi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Kanal ruhsatnamesi
•  DASK (Doğal Afet Sigortası) belgesi (15.06.2004 tarihinden sonra yapı kullanma izin belgesi 
almış olanlar için)
Abone ücreti, ilgili yetkililer tarafından tespit çalışması yapıldıktan sonra, bağlanacak suyun 
şebekeye olan mesafesi, çapı gibi özellikler dikkate alınarak belirlenir.
Piyasadan temin edeceğiniz yeni su sayacı; İZSU standartlarına uygun, gliserin korumalı ve yaş 
tip su sayacı olmalıdır.

SAYAÇLAR
Sayaç Değiştirme
İZSU Genel Müdürlüğü ya da ilgili şube müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunmanız halinde, 
“sayaç değiştirme bülteni” düzenlenir ve arızalı olduğu tespit edilen sayaç değiştirilir.
Sayacın sarfiyat göstermediği dönemler için ise geriye dönük kıyas tahakkuku yapılarak ödeme 
miktarı belirlenir.

Su Faturasına İtiraz
Su faturasında belirtilen kullanım ve ödeme miktarlarının hatalı olduğunu düşünüyorsanız bağlı 
bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz.
İtiraz durumunda, sayacınızın kontrolü için İZSU tarafından düzenlenen dilekçe Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’ne gönderilir.
Faturaya itirazda bulunduysanız, işlem sonuçlanana kadar ödemeyi izinli duruma getirme 
talebinde bulunabilirsiniz.

Kontrol sonucunda sayacınız arızalı çıkarsa ve fatura bedelinizi itiraz öncesinde yatırmış iseniz 
ödemiş olduğunuz tutar, isteğinize bağlı olarak ya müteakip ödemenizde otomatik olarak 
düşürülür ya da tarafınıza ödenir.

Abonelik Dondurma (Geçici Kapama İşlemi)
Belirli bir süre için kullanılmayacak konut ya da iş yeri için geçici kapama işlemi yapılabilir. 
Geçici kapama uygulanacak tarihler verilen dilekçede belirtilmelidir.
Bu işlemin gerçekleşmesi için, abone numaranıza kayıtlı herhangi bir borç bulunmaması 
gerekmektedir. Bu durumda, abone servisi sayacı sökmeden geçici kapama işlemi yapabilir. 
Geçici sürenin bitimine kadar sarfiyat faturası düzenlenmez.

Abone İptal İşlemi
Aboneliğinizin iptalini istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurunuz.
Abone numarasına kayıtlı tüm borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız. 
Sayaç söküm işlemi yapıldıktan sonra abone teminatı tarafınıza iade edilerek işlem tamamlanır.

İsim değişikliği
Abone ismi değişikliği talep ediyorsanız, bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ve 
kimlik fotokopisi, DASK poliçesi, tapu ya da ikametgâh belgesi ile birlikte başvurunuz. 
Abone numaranıza kayıtlı tahakkuk ve tahsilat borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız.  
Başvurunuz sonucunda teminat ücreti alınarak sözleşme imzalanır ve işlem tamamlanır.
 
Su açma işlemi
Yazılı talepte bulunarak yerinden kaldırdığınız sayacınızı yeniden bağlamak ya da kesilen 
suyunuzu yeniden açtırmak istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne 
başvuruda bulunabilirsiniz. 
Sayacınız borcunuzdan ötürü yerinden kaldırıldıysa ya da borç nedeni ile suyunuz kesildiyse 
gerekli ödemeyi yaptığınız takdirde sayacınız yeniden takılarak, suyunuz açılır.

Çok Sayaçtan Tek Sayaca 
Apartmanınızda her daireye ait ayrı sayaçlarınızı söktürmek ve hidrofor sistemi ile ortak 
su kullanmak istiyorsanız, apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu çok sayaçtan tek sayaca 
geçiş sağlanır.

Tek Sayaçtan Çok Sayaca Geçiş
Tek sayaçla hidrofordan ortak su kullanıyorsanız ve sayaçlarınızın ayrılarak farklı abonelikler 
oluşturulmasını istiyorsanız apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu tek sayaçtan çok sayaca 
geçiş sağlanır.

İZSU Şebekesi Dışındaki Kaynaklardan Temin Edilen Suyun Kullanılması

İZSU şebekesi dışındaki kaynaklardan temin ettiğiniz suyu kullanıyorsanız, ilgili İZSU Şube 
Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak Atık Su Abonelik Sözleşmesi imzalamanız gerekir.
Abonelik ücreti, sözleşme imzalandıktan ve sayaç bağlandıktan sonra ilk sarfiyat faturasına 
eklenir.

Ayrıca İZSU Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak için Alo 185 numaralı hattı arayarak;
•  Su ve kanalizasyon şebeke arızalarını günün her saati bildirebilir,
•  Semtinizdeki planlı su kesintilerini öğrenebilir, 
•  Kaçak su kullanımlarını ihbar edebilir,
•  Dış mekânlardaki kanallardan kaynaklanan koku şikâyetlerinizi iletebilirsiniz.

Yaşadığınız bölge ile ilgili, 
•  Yağmur suyu ızgarası
•  Su tahliye hattı yenilemesi
•  Dere ıslahı yapımı
•  Dere üstü yaya köprüsü yapımı talebinde bulunabilirsiniz.
Dilek, öneri ve şikâyetleriniz ilgili birimlere aktarılacak, tarafınıza en kısa sürede geri dönüş 
yapılacaktır.

İZSU’nun sağladığı tüm hizmetlere ilişkin ayrıntılı bilgi için: 
www.izsu.gov.tr

İMAR İŞLERİ 

Parsel planlama, numaralandırma, yapı ruhsatı verme, yapı kullanım izni verme, ruhsatsız/kaçak 
yapılaşmayı önleme gibi her türlü imar uygulaması yetki ve sorumluluğu ilçe belediyelerine aittir.
Söz konusu konulara ilişkin başvurularınızı ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile İmar Denetim Dairesi 
Başkanlığı görev yetki ve sorumlulukları ise;

•  İmar yönetmeliği, yüksek yapılar yönetmeliği, otopark yönetmeliği uygulama esasları gibi 
gerekli yönetmelikleri hazırlamak, mevcut yönetmeliklere ilave ya da düzenlemeler yapmak,
•  İlçe belediyelerine esas olmak üzere otopark bölge sınırları bedellerini saptamak ve 
güncelleştirmek,
•  Yüksek Yapılar Yönetmeliği gereğince İnceleme Kurulu’nu toplayarak alınan kararları talep 
sahibine ve ilgili meslek odalarına bildirmek,
•  İmar denetimleri yapmak,
•  İmar mevzuatına ilişkin uygulamaları değerlendirmek ve uygulama birliğini sağlayıcı ve 
bağlayıcı koordinasyon kararları almak, uygulanmasını denetlemektir.

ALTYAPI KOORDİNASYON HİZMETLERİ

Altyapı koordinasyon hizmetlerinin başlıca amacı; şehrin temel altyapı çalışmaları için gerekli 
izinlerin sağlanması, çalışmaların denetiminin gerçekleştirilmesi ve koordinasyon içinde sonuca 
ulaştırılmasıdır.

Bunlar arasında öncelikli olarak:
•  İçme suyu ve kanal projeleri,
•  Elektrik, gaz, telefon, fiberoptik bağlantı hattı projeleri,
•  Banliyö ve metro enerji besleme projeleri,
•  Yollar ve kaplama hizmetleri yer alır.

Bu kapsamda, İzmir içinde altyapı çalışması yapmak isteyen kamu kurum-kuruluşları, 
özel-tüzel şahıslar AYKOME’ye müracaat ederek kazı izni almalıdır. 

İzinsiz veya ruhsata aykırı yapılan çalışmalarda iş durdurulur ve cezai işlem uygulanır.

Denetim ve tuhsat işlemleriniz için Altyapı Koordinasyon Merkezi’ni arayabilirsiniz.
Tel: 293 40 24 – 293 14 04

İLAN VE REKLAM DÜZENLEME İŞLERİ

İlan, reklam ve tanıtım araçlarının kullanımı İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam 
Yönetmeliği uyarınca düzenlenir. Söz konusu yönetmeliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi 
internet adresi www.izmir.bel.tr üzerinde bulunan dokümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

İlan ve reklam uygulamalarını bağlı bulunduğunuz ilçe sınırları içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız ilçe belediyesine, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’ne 
izin başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü iletişim bilgileri:
Tel: 293 42 44 
E-posta: kentestetigi@izmir.bel.tr

VETERİNERLİK HİZMETLERİ

Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların bakımı ve denetimi; mesai saatleri içinde öncelikli olarak 
bulundukları ilçe belediyelerinin, saat 18.00’den sonra ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
sorumluluğundadır. Sokak hayvanlarına ilişkin bakım, kısırlaştırma ya da gürültü konularında 
başvurularınızı bağlı bulunduğunuz ilçe belediyesine iletebilirsiniz.

Ancak engelli, ağır hasta ve kendine bakamayacak durumda olan ya da toplumla uzlaşamayan 
saldırgan sokak köpekleri ile sahipleri tarafından bakılamayan evcil köpekler İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Işıkkent Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne kalıcı olarak kabul 
edilir.

Saldırgan sokak köpeklerinin bakımevine kabulü, ancak bir kişinin yaralanmasına sebep olduğu 
ve o kişi yaralanmaya ilişkin doktor raporu beyan ettiği takdirde gerçekleşir.

Yaralı sokak hayvanları tedavi, kısırlaştırma ve aşı işlemleri yapıldıktan sonra (köpekler kulak 
küpeleri takılarak, kediler ise kulaklarına işaret bırakılarak) alındıkları bölgeye geri bırakılır.

Bakımları yapılmak üzere belediyeler tarafından alıkonulan sokak hayvanları 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu’na göre alındıkları yere geri bırakılmak zorundadır.

Köpek sahibi olmak isterseniz İzmir Büyükşehir Belediyesi Işıkkent Köpek Bakımevi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’ne güvenle başvurulabilirsiniz. Merkezden sahiplenilen köpeğiniz size 
aşıları yapılmış ve kısırlaştırılmış olarak ücretsiz teslim edilir.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunu gereğince yerel yönetimlerin sahipli hayvanlara hizmet 
vermesi yasaklanmıştır.
 
Yaralanmış sahipsiz sokak hayvanları için İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri 
Şube Müdürlüğü Acil Müdahale Ekibi’ne ulaşmak için:
293 39 80

ZABITA HİZMETLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehir içinde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için zabıta 
hizmetleri sürdürür. Bunu yerine getirirken kurallara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen 
ceza ve diğer yaptırımları uygular.

•  Çevreye zarar verdiği tespit edilen kuruluşların geçici olarak mühürlenmesi, kapatılması, 
işyeri sahipleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması,
•  Sebze ve meyve haline getirilen kaçak sebze meyveye el konulması, getirenler hakkında 
para cezası uygulanması,
•  İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliğine aykırı reklam panoları, bez afiş, tahta pano, levha ve 
tentelerin toplatılması, sahipleri hakkında para cezası uygulanması İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanlığı görevleri arasındadır.

Seyyar satıcıların yakalanması, mallarına el konulması, sağlığa zararlı ürünlerinin imha edilmesi, 
ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır.

Bu konulara ilişkin dilek, öneri ve şikayetlerinizi 444 40 35 numaralı telefondan HİM’e 
iletebilirsiniz.

Hatalı park eden araçların çekilmesi, kurtarılması ve götürülmesi yetki ve sorumluluğu ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda değil, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndedir.

EŞREFPAŞA HASTANESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, toplumun her kesimine kaliteli sağlık hizmeti 
sunan, ileri teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü bir sağlık kuruluşudur.
200 yatak kapasitesi, 9 ameliyat odası, 2 doğumhanesi bulunan Eşrefpaşa Hastanesi 600’e yakın 
personeli ile hızlı, güvenli ve etkili bir hizmet anlayışı oluşturma hedefi ile çalışır.

Hizmet Birimleri    

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Plastik Cerrahi    Aile Hekimliği   

Ortopedi ve Travmatoloji   Anestezi    Göğüs Hastalıkları  

Genel Cerrahi    Beslenme ve Diyet   Nöroloji   

Üroloji     Biyokimya Laboratuvarı  Kardiyoloji   

Göz     Patoloji Laboratuvarı   Psikiyatri   

Diş     Mikrobiyoloji Laboratuvarı  Dahiliye   

Radyoloji    Uyku Bozuklukları   Dermatoloji   

KBB     Spor Hekimliği   Enfeksiyon Hastalıkları 

Kadın Hastalıkları ve Doğum İlkyardım Eğitim Merkezi  Fizik Tedavi ve 

Çocuk ve Ergen Ruh    
Sağlığı ve Hastalıkları   

Ambulans Hizmeti

Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde iki adet kırmızı kuşaklı acil yardım ambulansı, 5 adet mavi 
kuşaklı hasta nakil ambulansı ve 1 adet tam teşekküllü diş sağlığı taraması ve tedavi hizmetleri 
aracı bulunur.
Ambulans ile nakil hizmetinden yararlanmak isterseniz www.esrefpasahastanesi.izmir.bel.tr 
adresinde bulunan Ambulans Talep Formu’nu doldurabilir ya da dilekçe yazarak Eşrefpaşa 
Hastanesi Başhekimliği’ne başvurabilirsiniz.

HUZUREVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi 70 dönüm arazi üzerinde bir adet çok katlı 
bina ve ikisi ağır bakım (geriatri) servisi olmak üzere 12 adet tek katlı servisten oluşur. Çok katlı 
binasında, 264 yaşlıya, 44 yaşlı kapasiteli ağır bakım servisinde ise hastalığı ağır seyreden 
yaşlılarımıza hizmet verir.

Huzurevine Kabul Şartları
•  60 yaş ve üzeri yaşta olmak
•  Günlük yaşam faaliyetlerini (yeme, içme, tuvalet gibi)bağımsız yapabilecek nitelikte olmak
•  Yatalak ya da devamlı yatarak tıbbi tedavi ve bakıma ihtiyacı olmamak
•  Beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını karşılamasına engel olacak sakatlığı ve bir hastalığı 
bulunmamak
•  Ruhsal sağlığı yerinde olmak
•  Bulaşıcı ve sürekli tedaviyi gerektiren ağır hastalıklara sahip olmamak
•  Uyuşturucu madde ve alkol kullanmamak
•  Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu Sosyal İnceleme Raporu ile saptanmış olmak

Başvuru Evrakları 
•  Başvuru dilekçesi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Ekonomik durum araştırma belgesi
•  4 adet fotoğraf 
•  Sağlık kurulu raporu (huzurevine yerleşme aşamasında istenir)

Verilen Hizmetler
•  Diyetisyen kontrolünde hazırlanan üç öğün yemek
•  Ara öğün olarak çay ve süt servisi
•  Doktorlar tarafından verilen poliklinik hizmeti
•  İleri tetkik ve tedavi için Eşrefpaşa Hastanesi’ne ve diğer hastanelere sevk işlemleri
•  Üç aylık rutin kan ve idrar taraması yaptırılması
•  Yıllık portör ve akciğer taraması yaptırılması
•  Uzman doktorlar tarafından önerilmişse fizik tedavi hizmeti
•  Sağlık durumu uygun yaşlılar için spor merkezi
•  Haftada bir gün çamaşır yıkama, ütüleme hizmeti
•  Sosyal aktiviteler (gezi, spor ve yürüyüş faaliyetleri, koro çalışmaları, yemek organizasyonları)
•  Sosyal servis ekibi tarafından sürdürülen psiko – sosyal destek çalışmaları
•  Kütüphane hizmeti
•  Elişi atölyesi
•  Hobi bahçeleri

Adres: Çamlık Mahallesi Menderes Caddesi No: 418 Gürçeşme-Buca / İzmir
Tel: 293 17 91
GÜÇSÜZLER EVİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Örnekköy’deki 
Müyesser Turfan Güçsüzler Evi, özellikle soğuk kış aylarında, çeşitli kaynaklardan gelen 
bildirimler doğrultusunda sokakta yaşayan evsiz vatandaşlara yemek ve barınma olanağı sağlar.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılır, ihtiyaç halinde Eşrefpaşa 
Hastanesi’nde tedavileri gerçekleştirilir. 3 ay olarak belirlenen barınma hakkı süresi ihtiyaç 
durumuna göre uzatılabilir.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşlardan yaşı uygun olanlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
İzmir İl Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar ile huzurevi ya da bakım merkezlerine 
yerleştiriliyor, çalışabilecek durumda olanlar ise Türkiye İş Kurumu İŞKUR’a yönlendirilerek iş 
bulmaları sağlanıyor.

Adres: 7449 Sok.  No: 16 Zübeyde Hanım  Mah. Örnekköy – Karşıyaka / İzmir
Tel: 361 71 51

Şiddet gören, maddi gücüne el konan, istemediği halde ilişkiye zorlanan, aşağılanan ya da 
ayrımcılığa uğrayan kadınlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi var.
Tüm kadınlar Kadın Danışma Merkezi’nden ücretsiz psikolojik, hukuki ve sosyal danışmanlık 
hizmeti alabilir, dilerse çocukları ile birlikte Kadın Sığınma Evi’ne konuk olabilir.

Kadın Danışma Merkezi iletişim bilgileri: 
 
Adres: Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü
Kültürpark Fuar Alanı – İzmir
Tel: 293 4 293    Faks: 445 30 88
E-posta: kadindanisma@izmir.bel.tr
kadindanisma.izmir.bel.tr

YARDIMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de yaşayan herkesi zor gününde de yalnız bırakmamayı hedef 
edinerek faaliyetlerini sürdürür. Bu amaçla ihtiyaç sahibi kişilerin sosyal hayata katılımını, sadece 
yardım dağıtarak değil, sorunlarına kalıcı çözüm üreterek destekler.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na aşağıdaki konularda 
başvurabilirsiniz. 

 

KENT EKMEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği tüm kültür sanat etkinliklerinin ayrıntılı bilgisine 
www.izmir.bel.tr/Kultursanat adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Bu adres üzerinden dilerseniz, gitmek istediğiniz konser, tiyatro, sergi ya da sinema için bilet satın 
alabilir, kültür sanat merkezlerine ilişkin detayları araştırabilir ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi 
kültür sanat haberlerini okuyabilirsiniz.

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
Adres: Mithatpaşa Caddesi No: 1087 Güzelyalı / İzmir
Telefon: 293 38 18
www.aassm.org.tr

İZMİRSANAT
Adres: Kültürpark Fuar Alanı 26 Ağustos Kapısı yakını
Telefon: 293 40 49
www.izmirsanat.org.tr

İSMET İNÖNÜ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
Adres: Kültürpark Fuar Alanı Lozan Kapısı yakını
Telefon: 293 46 04 

ATATÜRK FUAR AÇIKHAVA TİYATROSU
Adres: Kültürpark Fuar Alanı
Telefon: 293 17 05

AHMET PİRİŞTİNA KENT ARŞİVİ VE MÜZESİ
Adres: Şair Eşref Bulvarı No: 1-A Çankaya / İzmir
Telefon: 293 39 00
www.apikam.org.tr

ÇETİN EMEÇ SANAT GALERİSİ
Adres: 900 Sokak No: 17 Hisarönü / İzmir
Telefon: 293 35 22

BORNOVA AŞIK VEYSEL AMFİ TİYATRO
Telefon: 293 19 47 

TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI KÜLTÜR MERKEZİ
Telefon: 293 10 91

SPOR AKTİVİTELERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları yüzmeden futbola, basketboldan tekvandoya 21 ayrı 
branşta, 11 merkezde sporcu yetiştiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi spor okullarına ve spor merkezlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için:
www.ibsbspor.org
Adres: Celal Atik Spor Salonu Kültürpark Fuar Alanı / İzmir
Tel: 445 67 54
E-posta: bilgi@izmirbsbspor.org 

ASARLIK SPOR KOMPLEKSİ SPOR OKULU
Masa tenisi salonu, basketbol, jimnastik, pilates, tekvando, judo, kondisyon ve güreş eğitimleri 
Asarlık Spor Kompleksi Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Salon çevresinde ayrıca, 2 adet açık alan basketbol sahası ve 2 adet futbol sahası bulunur.
Adres: Evka-4 Spor Tesisleri 
Tel: 351 38 66 

ASARLIK ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU
Badminton, step, aerobik, sağlıklı yaşam, basketbol eğitimleri Asarlık Çok Amaçlı Spor 
Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21

BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI
Tenis eğitimleri Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilir.
Adres: Kızılay Mahallesi 506 sok. Bornova / İzmir
Tel: 293 38 76
 
BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI BUZ SPORLARI SALONU
Buz Hokeyi, buz dansı, artistik patinaj, senkronize buz dansı eğitimleri Bornova Aşık Veysel 
Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 293 42 12

EKREM AKURGAL YAŞAM PARKI BAYRAKLI SPOR OKULU
Basketbol, voleybol, futbol, step, aerobik, pilates, jimnastik ve tekvando eğitimleri Ekrem Akurgal 
Yaşam Parkı Bayraklı Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21 
 

HALKAPINAR ATATÜRK SPOR SALONU SEHA AKSOY ATLETİZM PİSTİ
Atletizm eğitimleri Halkapınar Atatürk Spor Salonu Seha Aksoy Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21
 
İNCİRALTI SPOR TESİSLERİ BALÇOVA
Faydalanmak isteyen sporseverler için halı saha, voleybol, açık basketbol alanları ile tenis 
kortları bulunmaktadır.  
Tel: 278 06 00 

İNCİRALTI KAYIK ALANI
Kano eğitimleri bu bölgede düzenlenmektedir.
Tel: 425 04 21

BOSTANLI REKREASYON ALANI TESİSLERİ
Tenis eğitimleri düzenlenmektedir.
Ayrıca rekreasyon alanında faydalanmak isteyen sporseverler için 4 tenis kortu, 3 basketbol 
sahası, bir adet de kondisyon aletleri parkı bulunur.
Tel: 362 48 28 
 
BAYRAKLI ÇİÇEK FUTBOL SAHASI
Tel: 345 87 47
 
YEŞİLYURT FUTBOL SAHASI 
Tel: 228 75 75

Vefat eden vatandaşın ölüm raporu; bağlı bulunduğu belediyenin sağlık işleri müdürlüğünden 
veya sağlık ocağı doktorundan alınır.
Vefat gece geç saatlerde olmuş ise doktordan veya sağlık kurumundan ölüm raporu alındıktan 
sonra Mezarlıklar Müdürlüğü’nün ALO 188 No’lu telefonunu arayıp bilgi veriniz. 
Araç kısa sürede gelir ve cenaze teslim alınır. 
İşlemler için sabah Ölüm Raporu ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile ilçe belediyesi sağlık işleri 
müdürlüğüne müracaat edilir. Ölüm Raporu, Gömü İzin Belgesi’ne dönüştürülür. 
Hastanede vefat olduğunda, Gömü İzin Belgesi hastane tarafından düzenlenir. 
Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanını getirmeyi unutmayınız. 
Gömü İzin Belgesi alınan cenazelerin defin işlemleri Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe’de ikamet 
ediyorsa Soğukkuyu Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde; Buca ve Gaziemir ilçelerinde ikamet 
ediyorsa Buca Kaynaklar Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde veya istek doğrultusunda 
Yenişehir’de bulunan Mezarlıklar Müdürlüğü Defin İşlemleri Servisi tarafından, mesai saatlerinde 
yapılır.
Daha önce aile kabristanı almış olanların yeni vefatlarında gömü işlemlerinde “aile kabristanı” 
olduğuna dair belgeyi de getirmeleri gerekmektedir. Defin işlemleri esnasında yıkama, araç, 
morg, gömü yeri ve ruhsat ücreti tahsil edilir. 
Vefat edenin ölüm raporunu 3 gün sonra merkezden alabilirsiniz. 
Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek durumda olanlar, muhtardan Fakir 
İlmühaberi getirdikleri takdirde  tüm işlemleri ücretsiz yapılır; vefat eden Doğançay Mezarlığı’na 
defnedilir. 
Cenazenin başka bir şehre nakli gerekiyorsa İlçe Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden Yol Nakil Belgesi 
alınıp, ilaçlanıp tabut mühürlendikten sonra soğutmalı cenaze araçları ile bedeli karşılığında nakil 
yapılır.

Üste Gömü İşlemleri
Bir mezarın üstüne, 5 yıl geçtikten sonra 1. dereceden yakınının gömüsü yapılabilmektedir. 
Daha önce ölmüş olanın defin belgesi temin edilir ve üste gömü formu ile birinci dereceden 
yakınının muvaffakatı alınarak gömü işlemi yaptırılır. 
Gömüsü yapılan mezarların mezar üstü inşaat yapımı gömü tarihinden en erken 3 ay sonra 
Mezarlıklar Müdürlüğü’nden inşaat ruhsatı alınarak yapılır. 

ALO 188 No’lu özel hat, 24 saat kesintisiz hizmeti vermektedir.
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Hızlı, güleryüzlü ve güvenilir iletişim için buradayız.

Çünkü,
  

  alanında yetkin personelimizle başvurularınızı almak için sizi bekliyoruz.
  İşlemlerinizin yapılmasını beklerken size evinizin rahatlığını sunuyoruz.

  Başvurunuzun takibini yapıyor, sizlerle yeniden görüşmek için sabırsızlanıyoruz.
  İzmir için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmak bize mutluluk veriyor.

Çünkü,

biz kocaman bir aileyiz.

Çünkü,

İZMİR BİZİM EVİMİZ.

  

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HALKLA İLİŞKİLER ve MUHTARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bu küçük rehberi sizler için hazırladık.
İstedik ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü hizmetlere ulaşmanın en kolay yolu 
hep elinizin altında olsun.
Bu kitapçıkta yanıtını bulamadığınız tüm sorular için bize danışabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü olarak 5 farklı 
birimle hizmetlerimizi sürdürüyoruz.
Bize ister telefonla, ister internet aracılığıyla, ister muhtarınızla görüşerek ya da isterseniz 
şahsen İzmir Büyükşehir Belediyesi binasına gelerek ulaşabilirsiniz.

Hemşehri İletişim Merkezi

“Bize kısaca HİM diyebilirsiniz.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı dinamik ve güleryüzlü bir ekibiz.

E-posta, web adresi, kiosk (metro istasyonlarında bulunan elektronik iletişim sistemi), 
faks ve mektup aracılığı ile bize ulaştırdığınız başvuruları kayıt altına alıyor, 
birimlerden ilgili yanıt geldiğinde en kısa sürede sizlere geri dönüş yapıyoruz.

Doğrudan ve kolay iletişimin adresi, HİM’e ulaşmak çok kolay.

him@izmir.bel.tr
www.him.izmir.bel.tr
www.izmir.bel.tr
www.twitter.com/izmirhim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak / İzmir

Faks: 293 39 95

Çağrı Merkezi

7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz Çağrı Merkezi’nde, uzman operatörlerimiz aracılığı ile başvurularınızı 
kayıt altına alıyor, ilgili birime yönlendiriyor ve işlem sonucunda sizleri haberdar ediyoruz.

Çağrı Merkezi’ne ulaşmak için aramanız gereken numara:
444 40 35

* Çağrı Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
İZSU’ya ilişkin başvuruları ALO 185 numaralı hattan kabul etmektedir.

Muhtarlar Masası

Yerel yönetimin ilk kademesi olan muhtarlarımızın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile doğrudan ve 
kolay iletişim kurmalarını Muhtarlar Masası ile sağlıyoruz. 
Dilek, öneri ve şikâyetlerinizi muhtarlarınız aracılığı ile de bize ulaştırabilirsiniz. 
Hizmet odaklı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Muhtarlar Masası ile muhtarlarımızı 
faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmenin yanı sıra, onların teknik donanım ve 
sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyoruz.

Muhtarlarımız için iletişim numaralarımız:
Tel: 293 15 90 – 293 15 31 – 293 12 76
Faks: 293 19 26

Santral

Hafta içi 08.00 – 17.00 saatleri arasında gelen tüm çağrılara cevap vererek ilgili birime 
yönlendiriyor, ayrıca birimler arası ve dış arama yetkisi olmayan birimlerin görüşme 
yapabilmelerini sağlıyoruz.

Santral numaramız: 293 12 00

Merkez -1 Telsiz

Emniyet ekipleri, belediye birimleri ve ilçe belediyelerinden telsiz ve telefon aracılığıyla iletilen 
ihbarların en kısa sürede ilgili birime aktarılmasını sağlıyor, acil müdahale gerektiren anlarda 
birimler arası koordinasyon kuruyoruz.

Tel: 293 13 14 – 293 11 00 - 293 11 98  /  Faks: 293 10 99

                           

İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Kurtarma ve Sağlık ekibi AKS, 7 gün 24 saat kesintisiz acil 
yardım hizmeti vermektedir.

Trafik kazası, yangın, patlama, su baskını, doğal afet, can kurtarma durumlarında cep telefonu, 
sabit telefon ya da ankesörlü telefonlardan ücretsiz telefon hattı 110’u arayabilirsiniz.

Suç teşkil eden bir durumla karşılaştığınızı düşünüyor ve kolluk kuvvetlerine ihtiyaç duyuyorsanız 
Emniyet Genel Müdürlüğü acil ihbar ve yardım hattı 155’i aramalısınız.

Acil durum görüşmelerinde yetkililere, sakin bir ses tonu ve anlaşılır ifadeler ile bulunduğunuz 
adresi, acil durumun türünü ve tehlikede olan kişi sayısını bildiriniz.

 

ULAŞIM VE ULAŞIM KARTLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanına hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması 
için kara-deniz-demir yolu entegrasyonunu hedef edinerek ulaşım hizmetlerini sürdürür.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu taşıt seçenekleri arasında temel olarak otobüs, 
metro, banliyö sistemi, yolcu gemisi, arabalı vapur, bisiklet ve faytonlar yer alır.
Gitmek istediğiniz yere en kolay nasıl ulaşabileceğinizi öğrenmek için güzergâh ve taşıt 
seçeneklerinizi gösteren Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi’nden yararlanabilirsiniz.
Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi: asps1.unibel.com.tr
 
İzmirim Kart
Toplu ulaşım araçlarından yararlanmak için İzmir’de “İzmirim Kart” adı verilen elektronik kart 
sistemi kullanılır. İzmirim Kart, tüm toplu taşıma araçlarında geçerlidir ve kentin hemen her 
köşesinde bulunan İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan temin edilebilir. 
İzmirim Kart’ı yalnızca bir defa satın almanız yeterlidir. Kartın geçerlilik süresi yoktur. İster yetkili 
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan, ister aktarma merkezlerindeki otomatlardan 
dilediğiniz zaman ve dilediğiniz kadar bakiye yüklemesi yapabilirsiniz. Bakiyeniz, kartınızı taşıt 
araçlarında bulunan elektronik sayaçlara gösterdikçe azalır. Bakiye tükendiğinde karta yeniden 
yükleme yapmanız gerekir.
Size en yakın İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’nı www.eshot.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

90 Dakika Uygulaması
İzmir’de toplu ulaşım araçlarını tercih eden yolcuların İzmirim Kart bakiyelerinden 90 dakika 
içinde yalnızca ilk binişlerinde bilet ücreti düşer.
İzmirim Kart’ınızı araçlardaki elektronik sayaca göstermenizi takip eden 90 dakika boyunca, 
tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilirsiniz.
90 dakika sonraki ilk yolculukta kart bakiyenizden yeniden bir binişlik ücret düşer.

3-5 Bilet
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktaları’nda bulunan “3-5 Bilet” isimli kartlarla da yolculuk 
yapabilirsiniz. 3-5 Bilet üç farklı seçenekle satışa sunulur; iki binişlik, üç binişlik ya da beş binişlik 
alternatifleri mevcuttur. İzmirim Kart’tan farklı olarak 3-5 Bilet ile 90 dakika uygulamasından 
yararlanılamaz. 3-5 Bilet’e yeniden yükleme yapılamaz. 3-5 Bilet’in geçerlilik süresi ilk kullanım 
tarihinden itibaren 35 gündür.

Otobüs
Otobüs ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına ESHOT Genel Müdürlüğü 
tarafından sürdürülür.

İzmir şehir merkezinde otobüs seferleri 24 saat kesintisiz olarak gerçekleştirilir.
Baykuş adı verilen gece otobüsleri gece 12’den sabah 6’ya kadar bir saat arayla şehir merkezi 
Konak ile Evka-3, Tınaztepe, Gaziemir, Balçova ve Çiğli arasında karşılıklı hareket eder.
Otobüs sefer saatleri, hat numaraları ve güzergâhlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için ESHOT’un resmi 
internet sitesini ziyaret edebilir ya da çağrı merkezini arayabilirsiniz.
www.eshot.gov.tr    
Çağrı Merkezi: 320 0 320

Metro
Metro ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İzmir Metro A.Ş. tarafından 
sürdürülür. İzmir metro ağı kapsamında 17 metro istasyonu bulunur. Bunlar sırasıyla Fahrettin 
Altay, Poligon, Göztepe, Hatay, İzmirspor, Üçyol, Konak, Çankaya, Basmane, Hilal, Halkapınar, 
Stadyum, Sanayi, Bölge, Bornova, Ege Üniversitesi ve Evka – 3 istasyonlarıdır. Hilal, yolcuların 
banliyö sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur. Halkapınar, hem banliyö sistemine 
geçiş istasyonu hem de otobüslerin aktarma merkezidir. Fahrettin Altay istasyonundan da 
otobüslerin aktarma merkezine ulaşılabilir. Metro sefer saati ve ücretlerine ilişkin ayrıntılı bilgi 
için Metro A.Ş. resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
www.izmirmetro.com.tr

Banliyö
İzmir’de banliyö ile toplu ulaşım hizmetleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD’nin %50 
ortaklığı ile kurulmuş olan İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi A.Ş, kısa adıyla İZBAN tarafından 
sürdürülür. İZBAN ağı kapsamında, Cumaovası ile Aliağa arasında yer alan 32 istasyon bulunur.
Hilal, yolcuların metro sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur.
Halkapınar ise hem metro sistemine geçiş istasyonu, hem de otobüslerin aktarma merkezidir.
İZBAN sefer ve ücretlerine ilişkin bilgi için İZBAN internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
www.izban.com.tr

Yolcu Gemisi ve Arabalı Vapur
Yolcu gemisi ve arabalı vapur ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına 
İZDENİZ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Yolcu gemisi seferleri Bostanlı, Karşıyaka, Bayraklı, Alsancak, Pasaport, Konak, Göztepe ve 
Üçkuyular olmak üzere 8 iskeleden yapılır.
Günübirlik tatil yaparak denizin tadını çıkarmak isteyenler için yaz sezonu boyunca Yassıcaada’ya 
da yolcu gemisi seferleri düzenlenir. 
Arabalı vapur seferleri ise Üçkuyular ve Bostanlı iskeleleri arasında şehir içi trafiğine girmeden 
keyifli, güvenli ve hızlı yolculuk imkânı sağlar.
Yolcu gemilerinin ve arabalı vapurların sefer saat ve tarifelerini iskelelerden temin edebileceğiniz 
broşürlerden ya da İZDENİZ resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.
www.izdeniz.com.tr

Bisiklet
İzmir’de motorlu araç kullanımını azaltmak, çevre kirliliğini ve trafik sorununu en aza indirmek ve 
sağlıklı yaşamı özendirmek amacı ile kent bisikleti kiralama sistemi BİSİM oluşturulmuştur.
Şehir merkezinde sahil şeridi boyunca rastlayacağınız bisiklet istasyonlarından dilediğiniz saatte 
bisiklet kiralayabilir, bisikletinizi istediğiniz güzergâhta kullanabilir ve herhangi bir istasyona 
bırakabilirsiniz.
BİSİM sistemi ile ister kredi kartı kullanarak, ister sisteme üye olarak bisiklet kiralayabilirsiniz.
Üyelik işlemleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
BİSİM üyesi olmak, kira ücretlerini öğrenmek, kira koşulları ve istasyonlar hakkında ayrıntılı 
bilgiye ulaşmak için BİSİM resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz.
www.bisim.com.tr  
Tel: 433 51 55

Fayton
İzmir’de ulaşım seçeneklerinin en keyiflisi kentin simgesi haline gelen faytonlardır.
Fayton hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Tarihi görünüşü örnek alınarak özgün modeline uygun yapılan Victoria Klasik tipi modern 
faytonlar, özel giyimli, sürüş, davranış, duruş ve yabancı dil eğitimi almış sürücüler tarafından 
idare edilir ve Haflinger cinsi atlar ile çekilir.
Siz de bu keyfi yaşamak için İzmir Limanı, Gündoğdu Meydanı ya da Konak Pier istasyonlarından 
faytona binebilir, dilerseniz sahil şeridinde, dilerseniz tarihi noktalara doğru nostaljik bir gezinti 
yapabilirsiniz.
Ayrıca, özel günlerinizde önceden randevu almak ve gerekli ödemeleri karşılamak kaydıyla 
fayton kiralayabilirsiniz.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Tur Otobüsleri
İzmir’i, şehir merkezinde panoramik bir tur atarak tanımak isteyen yerli ve yabancı turistler için 
tasarlanan üstü açık tur otobüsleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından işletilir.
Otobüslerde Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca anlatımların yapıldığı rehber 
kulaklıklar bulunur. Ayrıca 6 dilde hazırlanmış güzergâh haritalı İzmir broşürleri de tur 
otobüslerini kullanan yolculara hediye edilir.
Tur otobüsleri için alınan biletler 24 saat geçerlidir. Otobüslerden güzergâh üzerindeki herhangi 
bir durakta inebilir ve aynı biletle yeniden binebilirsiniz.
Panoramik şehir turları saat 09.30’da başlar. Her 30 dakikada bir hareket eden otobüslerin son 
sefer saati ise 16.00’dır.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Kayıp Eşya
Otobüs, metro, banliyö, yolcu gemisi ya da arabalı vapurda eşyanızı unutursanız kayıp eşya 
bürolarına danışabilirsiniz.
ESHOT – İZULAŞ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: 544 Sok. No: 2 Yağhaneler - Konak / İzmir 
Tel: 250 29 77
Kayıp eşyanızın durumunu www.eshot.gov.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Kayıp Eşya Formu’nu doldurarak da 
sorgulayabilirsiniz.
METRO Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Halkapınar İstasyonu / İzmir
Tel: 461 54 45 / Dahili: 9255
İZBAN Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Salhane İstasyonu / İzmir
Tel: 398 32 32
İZDENİZ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Bostanlı Vapur İskelesi Bostanlı / İzmir
Tel: 330 50 71

ULAŞIM KARTLARI

Toplu ulaşım kartları ile ilgili tüm işlemler ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları 
Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülür.
Kart talebi, yenileme, çalınma-arıza bildirimi, bakiye itirazı, dolum-kullanım bilgi talebi gibi 
ulaşım kartlarına ilişkin her konuda Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne danışabilirsiniz.
Adres: Milli Kütüphane Cad. No: 10/1C Konak – İzmir
Tel: 483 64 63

ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI

Engelli Bireyler
Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan kişiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen 
Engelli Kimlik Kartı ya da daha önce verilen Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Engelli 
Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanlarını görevli personele göstererek toplu ulaşım araçlarından 
ücretsiz faydalanır. 
Kartlarında “Ağır Engelli” olarak belirtilen ya da “Ulaşımda Refakatçi Hakkı Vardır” ibaresi bulu-
nan kişiler ise kendileri ile birlikte bir refakatçi ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlana-
bilir.
65 Yaş ve Üzeri 
İzmir’de 65 yaş ve üzeri herkes, nüfus cüzdanlarını yetkili görevlilere göstererek toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

Şehit Aileleri
Şehit Aileleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen Şehit Ailesi Kartı ya da 
ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından verilen bakiye 
gerektirmeyen İzmirim Kart ile toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabilir.

Gaziler
Gaziler ve gazi yakınları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kendilerine verilen 
Gazi Kartı ya da Gazi Ailesi Kartı ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

ÜCRETSİZ ULAŞIM KARTLARI

TÜİK Kartı: Sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için alanda 
görevlendirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) personeli, görev süresince, toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

PTT Kartı: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT bünyesinde dağıtıcı olarak görev yapan 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur personel toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Zabıta Kartı: İzmir sınırları içindeki belediyelerde çalışan zabıta memur personel toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

Basın Kartı: Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen Sarı Basın Kartı sahibi  
basın mensupları toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Polis Kartı: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapan 
emniyet hizmetleri sınıfı personeli toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Orman Muhafaza Kartı: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza 
memurları resmi üniformalı oldukları sürece toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanır.
 
İNDİRİMLİ ULAŞIM KARTLARI

Öğrenci Kartı: Öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından verilen Öğrenci Kartı ile toplu 
ulaşımdan indirimli faydalanır. Öğrenci kartı öğretim yılı başında okul idareleri tarafından 
gerçekleştirilen toplu başvurular aracılığı ile hazırlanır. Toplu başvurudan yararlanamayan 
öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü resmi internet adresi www.eshot.gov.tr üzerinden bireysel 
başvuruda da bulunabilir. İzmir dışında öğrenim gören öğrenciler indirimli seyahat edebilmek için 
üniversitelerinden aldıkları kimlik kartları ya da öğrenci belgesi ile ESHOT Genel Müdürlüğü 
resmi internet adresi üzerinden bireysel başvuruda bulunabilir.
 www.eshot.gov.tr

Öğretmen Kartı: Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma 
Bakanlığı’na bağlı örgün eğitim kurumlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 
kadrolu olarak çalışan eğitim ve öğretim sınıfı personeli Öğretmen Kartı ile toplu ulaşım 
araçlarından indirimli olarak yararlanır.

60 Yaş Kartı: İzmir sınırları içinde ikamet eden 60-65 yaş arası kişiler, günün her saatinde 
öğrenci tarifesi ödeyerek toplu ulaşımdan indirimli yararlanır. 

ÇEVRE

İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre ve insan sağlığını korumak ve iyileştirmek amacı ile çevre 
kirliliğine yol açan her türlü kirleticiye karşı gerekli önlemleri alır ve ilgili denetimleri sürdürür.

Evsel Atıklar
İzmir’de çöp konteynerlerinde biriken evsel atıkların özel atık toplama araçları ile toplanması, 
sokaklar söz konusu olduğunda ilçe belediyelerinin, ana arterler söz konusu olduğunda ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundadır.
İlave çöp konteyneri konulması, çöp konteynerlerinin yıkanması gibi talepler ya da çöplerin 
düzenli toplanmaması ya da toplanırken gürültü yapılması gibi şikâyetlere ilişkin başvurular 
sokak konteynerleri ile ilgili ise ilçe belediyelerine, cadde konteynerleri ile ilgili ise İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmelidir.

Tıbbi Atık
Hastaneler, veteriner klinikleri, poliklinikler, tıbbi tahlil laboratuvarları, muayenehaneler ve diş 
kliniklerinden çıkan tıbbi atıklar, konusunda yetkin eğitimli personel aracılığı ile özel araçlarla 
toplanır ve sterilizasyonu gerçekleştirilmek üzere çevreye zarar vermeden bertaraf tesislerine 
iletilir.

Sanayi Atıkları
Evsel nitelikli ya da düzenli depolama kriterlerine uygun ve analizi yapılmış sanayi atıkları, ilgili 
firmalar tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Düzenli Çöp Depolama Tesisi’ne getirildiği 
takdirde bertaraf edilir.

Moloz Atıkları
Çeşitli kurum ve kuruluşlar inşaat ya da yıkıntı atıklarını, ilçe belediyelerinden Ek-2 belgesi 
aldıktan sonra izinli taşıyıcılar aracılığı ile yasal moloz depolama alanlarına bırakabilir.
İzmir’deki moloz depolama alanlarını öğrenmek, inşaat ya da yıkıntı atıklarını uygun alanlara 
bırakabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak 
başvuruda bulunabilirsiniz.

İlaçlama ve Haşere ile Mücadele Çalışmaları
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca modern yöntemlerle sürekli olarak sivrisinek ile 
mücadele çalışmaları gerçekleştirir.
Hamamböceği, bit, pire, karasinek gibi haşere ve fare mücadelesi için ise hem iç hem de dış 
mekânlara özel ilaçlama çalışmaları yapılır. 
Sokak ve caddelere yerleştirilen çöp konteynerleri haşere üremesine karşı düzenli olarak ve 
talep üzerine ilaçlanır.

İhtiyaç duyduğunuz ilaçlama çalışması için Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü’nü 
arayabilirsiniz. 

Tel: 293 37 14 - 15

Hava Kirliliği
Karşıyaka, Bornova, Güzelyalı ve Alsancak’ta bulunan modern hava kirliliği ölçüm istasyonlarında 
yapılan ölçümlerle hava kirliliği değerleri 24 saat aralıksız olarak izlenir.
Hava kirliliği denetim ekibi, kalitesiz yakıt kullanan, satan ya da kalorifer, kazan, baca bakım ve 
temizliklerini yapmayan konut, işyeri ve sanayi tesislerini tespit eder. Kirliliğin önlenebilmesi için 
denetimleri yapar ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
Hava kirliliğine sebep olduğunu düşündüğünüz kişi ya da kuruluşları Hava Kirliliği Denetim 
Birimi’ne bildirebilirsiniz.

Tel: 293 13 84

Gürültü Kirliliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi yalnızca birinci sınıf gayri sıhhi işletmelere ilişkin gürültü kirliliği 
denetimlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. 
Gürültü kirliliğine yol açan diğer her türlü kurum, kuruluş ya da konutların denetimi ilçe 
belediyelerinin görevidir.
Bu nedenle eğer gürültü kaynağı birinci sınıf gayri sıhhi işletme ise HİM’e başvurabilir, değil ise 
başvurunuzu ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi uyuşmazlıkların çözümünde konu ile ilgili uzman ekip ve teknik 
destek sağlar.

Körfez Denetimi
İzmir Körfezi’ne atık bırakan, limanda yük alımı ve boşaltımı sırasında çevre kirliliği yaratan 
gemileri Körfez Denetim Ekibi kontrol eder. Deniz yüzeyindeki atıkları toplayarak körfezin temiz 
tutulmasını sağlar.
Denize atık madde bıraktığını tespit ettiğiniz kişi, kurum ya da kuruluşlara ilişkin bildirimlerinizi 
Körfez Denetim Şefliği’ne iletebilirsiniz.

Tel:  293 14 26 

SU VE KANALİZASYON İŞLEMLERİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İZSU; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları 
dahilinde yaşayanların içme suyu ve atık su hizmetlerini, çevre ve insan sağlığını esas alarak, 
etkin, verimli ve kesintisiz olarak yürütür.
Su ve atık su işlemlerine ilişkin ihtiyaç duyduğunuz her konuda danışmak için 185 numaralı 
telefon hattını arayabilir ya da Cumhuriyet Bulvarı No: 16 - Konak adresinde bulunan İZSU Genel 
Müdürlüğü’nü ziyaret edebilirsiniz.

YENİ ABONE
Yeni abonelik için gerekli belgeler:
•  Yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı) aslı ve fotokopisi
•  Numaralandırma krokisi ya da belgesi aslı ve fotokopisi
•  Tapu aslı ve fotokopisi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Kanal ruhsatnamesi
•  DASK (Doğal Afet Sigortası) belgesi (15.06.2004 tarihinden sonra yapı kullanma izin belgesi 
almış olanlar için)
Abone ücreti, ilgili yetkililer tarafından tespit çalışması yapıldıktan sonra, bağlanacak suyun 
şebekeye olan mesafesi, çapı gibi özellikler dikkate alınarak belirlenir.
Piyasadan temin edeceğiniz yeni su sayacı; İZSU standartlarına uygun, gliserin korumalı ve yaş 
tip su sayacı olmalıdır.

SAYAÇLAR
Sayaç Değiştirme
İZSU Genel Müdürlüğü ya da ilgili şube müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunmanız halinde, 
“sayaç değiştirme bülteni” düzenlenir ve arızalı olduğu tespit edilen sayaç değiştirilir.
Sayacın sarfiyat göstermediği dönemler için ise geriye dönük kıyas tahakkuku yapılarak ödeme 
miktarı belirlenir.

Su Faturasına İtiraz
Su faturasında belirtilen kullanım ve ödeme miktarlarının hatalı olduğunu düşünüyorsanız bağlı 
bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz.
İtiraz durumunda, sayacınızın kontrolü için İZSU tarafından düzenlenen dilekçe Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’ne gönderilir.
Faturaya itirazda bulunduysanız, işlem sonuçlanana kadar ödemeyi izinli duruma getirme 
talebinde bulunabilirsiniz.

Kontrol sonucunda sayacınız arızalı çıkarsa ve fatura bedelinizi itiraz öncesinde yatırmış iseniz 
ödemiş olduğunuz tutar, isteğinize bağlı olarak ya müteakip ödemenizde otomatik olarak 
düşürülür ya da tarafınıza ödenir.

Abonelik Dondurma (Geçici Kapama İşlemi)
Belirli bir süre için kullanılmayacak konut ya da iş yeri için geçici kapama işlemi yapılabilir. 
Geçici kapama uygulanacak tarihler verilen dilekçede belirtilmelidir.
Bu işlemin gerçekleşmesi için, abone numaranıza kayıtlı herhangi bir borç bulunmaması 
gerekmektedir. Bu durumda, abone servisi sayacı sökmeden geçici kapama işlemi yapabilir. 
Geçici sürenin bitimine kadar sarfiyat faturası düzenlenmez.

Abone İptal İşlemi
Aboneliğinizin iptalini istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurunuz.
Abone numarasına kayıtlı tüm borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız. 
Sayaç söküm işlemi yapıldıktan sonra abone teminatı tarafınıza iade edilerek işlem tamamlanır.

İsim değişikliği
Abone ismi değişikliği talep ediyorsanız, bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ve 
kimlik fotokopisi, DASK poliçesi, tapu ya da ikametgâh belgesi ile birlikte başvurunuz. 
Abone numaranıza kayıtlı tahakkuk ve tahsilat borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız.  
Başvurunuz sonucunda teminat ücreti alınarak sözleşme imzalanır ve işlem tamamlanır.
 
Su açma işlemi
Yazılı talepte bulunarak yerinden kaldırdığınız sayacınızı yeniden bağlamak ya da kesilen 
suyunuzu yeniden açtırmak istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne 
başvuruda bulunabilirsiniz. 
Sayacınız borcunuzdan ötürü yerinden kaldırıldıysa ya da borç nedeni ile suyunuz kesildiyse 
gerekli ödemeyi yaptığınız takdirde sayacınız yeniden takılarak, suyunuz açılır.

Çok Sayaçtan Tek Sayaca 
Apartmanınızda her daireye ait ayrı sayaçlarınızı söktürmek ve hidrofor sistemi ile ortak 
su kullanmak istiyorsanız, apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu çok sayaçtan tek sayaca 
geçiş sağlanır.

Tek Sayaçtan Çok Sayaca Geçiş
Tek sayaçla hidrofordan ortak su kullanıyorsanız ve sayaçlarınızın ayrılarak farklı abonelikler 
oluşturulmasını istiyorsanız apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu tek sayaçtan çok sayaca 
geçiş sağlanır.

İZSU Şebekesi Dışındaki Kaynaklardan Temin Edilen Suyun Kullanılması

İZSU şebekesi dışındaki kaynaklardan temin ettiğiniz suyu kullanıyorsanız, ilgili İZSU Şube 
Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak Atık Su Abonelik Sözleşmesi imzalamanız gerekir.
Abonelik ücreti, sözleşme imzalandıktan ve sayaç bağlandıktan sonra ilk sarfiyat faturasına 
eklenir.

Ayrıca İZSU Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak için Alo 185 numaralı hattı arayarak;
•  Su ve kanalizasyon şebeke arızalarını günün her saati bildirebilir,
•  Semtinizdeki planlı su kesintilerini öğrenebilir, 
•  Kaçak su kullanımlarını ihbar edebilir,
•  Dış mekânlardaki kanallardan kaynaklanan koku şikâyetlerinizi iletebilirsiniz.

Yaşadığınız bölge ile ilgili, 
•  Yağmur suyu ızgarası
•  Su tahliye hattı yenilemesi
•  Dere ıslahı yapımı
•  Dere üstü yaya köprüsü yapımı talebinde bulunabilirsiniz.
Dilek, öneri ve şikâyetleriniz ilgili birimlere aktarılacak, tarafınıza en kısa sürede geri dönüş 
yapılacaktır.

İZSU’nun sağladığı tüm hizmetlere ilişkin ayrıntılı bilgi için: 
www.izsu.gov.tr

İMAR İŞLERİ 

Parsel planlama, numaralandırma, yapı ruhsatı verme, yapı kullanım izni verme, ruhsatsız/kaçak 
yapılaşmayı önleme gibi her türlü imar uygulaması yetki ve sorumluluğu ilçe belediyelerine aittir.
Söz konusu konulara ilişkin başvurularınızı ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile İmar Denetim Dairesi 
Başkanlığı görev yetki ve sorumlulukları ise;

•  İmar yönetmeliği, yüksek yapılar yönetmeliği, otopark yönetmeliği uygulama esasları gibi 
gerekli yönetmelikleri hazırlamak, mevcut yönetmeliklere ilave ya da düzenlemeler yapmak,
•  İlçe belediyelerine esas olmak üzere otopark bölge sınırları bedellerini saptamak ve 
güncelleştirmek,
•  Yüksek Yapılar Yönetmeliği gereğince İnceleme Kurulu’nu toplayarak alınan kararları talep 
sahibine ve ilgili meslek odalarına bildirmek,
•  İmar denetimleri yapmak,
•  İmar mevzuatına ilişkin uygulamaları değerlendirmek ve uygulama birliğini sağlayıcı ve 
bağlayıcı koordinasyon kararları almak, uygulanmasını denetlemektir.

ALTYAPI KOORDİNASYON HİZMETLERİ

Altyapı koordinasyon hizmetlerinin başlıca amacı; şehrin temel altyapı çalışmaları için gerekli 
izinlerin sağlanması, çalışmaların denetiminin gerçekleştirilmesi ve koordinasyon içinde sonuca 
ulaştırılmasıdır.

Bunlar arasında öncelikli olarak:
•  İçme suyu ve kanal projeleri,
•  Elektrik, gaz, telefon, fiberoptik bağlantı hattı projeleri,
•  Banliyö ve metro enerji besleme projeleri,
•  Yollar ve kaplama hizmetleri yer alır.

Bu kapsamda, İzmir içinde altyapı çalışması yapmak isteyen kamu kurum-kuruluşları, 
özel-tüzel şahıslar AYKOME’ye müracaat ederek kazı izni almalıdır. 

İzinsiz veya ruhsata aykırı yapılan çalışmalarda iş durdurulur ve cezai işlem uygulanır.

Denetim ve tuhsat işlemleriniz için Altyapı Koordinasyon Merkezi’ni arayabilirsiniz.
Tel: 293 40 24 – 293 14 04

İLAN VE REKLAM DÜZENLEME İŞLERİ

İlan, reklam ve tanıtım araçlarının kullanımı İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam 
Yönetmeliği uyarınca düzenlenir. Söz konusu yönetmeliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi 
internet adresi www.izmir.bel.tr üzerinde bulunan dokümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

İlan ve reklam uygulamalarını bağlı bulunduğunuz ilçe sınırları içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız ilçe belediyesine, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’ne 
izin başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü iletişim bilgileri:
Tel: 293 42 44 
E-posta: kentestetigi@izmir.bel.tr

VETERİNERLİK HİZMETLERİ

Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların bakımı ve denetimi; mesai saatleri içinde öncelikli olarak 
bulundukları ilçe belediyelerinin, saat 18.00’den sonra ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
sorumluluğundadır. Sokak hayvanlarına ilişkin bakım, kısırlaştırma ya da gürültü konularında 
başvurularınızı bağlı bulunduğunuz ilçe belediyesine iletebilirsiniz.

Ancak engelli, ağır hasta ve kendine bakamayacak durumda olan ya da toplumla uzlaşamayan 
saldırgan sokak köpekleri ile sahipleri tarafından bakılamayan evcil köpekler İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Işıkkent Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne kalıcı olarak kabul 
edilir.

Saldırgan sokak köpeklerinin bakımevine kabulü, ancak bir kişinin yaralanmasına sebep olduğu 
ve o kişi yaralanmaya ilişkin doktor raporu beyan ettiği takdirde gerçekleşir.

Yaralı sokak hayvanları tedavi, kısırlaştırma ve aşı işlemleri yapıldıktan sonra (köpekler kulak 
küpeleri takılarak, kediler ise kulaklarına işaret bırakılarak) alındıkları bölgeye geri bırakılır.

Bakımları yapılmak üzere belediyeler tarafından alıkonulan sokak hayvanları 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu’na göre alındıkları yere geri bırakılmak zorundadır.

Köpek sahibi olmak isterseniz İzmir Büyükşehir Belediyesi Işıkkent Köpek Bakımevi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’ne güvenle başvurulabilirsiniz. Merkezden sahiplenilen köpeğiniz size 
aşıları yapılmış ve kısırlaştırılmış olarak ücretsiz teslim edilir.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunu gereğince yerel yönetimlerin sahipli hayvanlara hizmet 
vermesi yasaklanmıştır.
 
Yaralanmış sahipsiz sokak hayvanları için İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri 
Şube Müdürlüğü Acil Müdahale Ekibi’ne ulaşmak için:
293 39 80

ZABITA HİZMETLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehir içinde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için zabıta 
hizmetleri sürdürür. Bunu yerine getirirken kurallara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen 
ceza ve diğer yaptırımları uygular.

•  Çevreye zarar verdiği tespit edilen kuruluşların geçici olarak mühürlenmesi, kapatılması, 
işyeri sahipleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması,
•  Sebze ve meyve haline getirilen kaçak sebze meyveye el konulması, getirenler hakkında 
para cezası uygulanması,
•  İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliğine aykırı reklam panoları, bez afiş, tahta pano, levha ve 
tentelerin toplatılması, sahipleri hakkında para cezası uygulanması İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanlığı görevleri arasındadır.

Seyyar satıcıların yakalanması, mallarına el konulması, sağlığa zararlı ürünlerinin imha edilmesi, 
ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır.

Bu konulara ilişkin dilek, öneri ve şikayetlerinizi 444 40 35 numaralı telefondan HİM’e 
iletebilirsiniz.

Hatalı park eden araçların çekilmesi, kurtarılması ve götürülmesi yetki ve sorumluluğu ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda değil, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndedir.

EŞREFPAŞA HASTANESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, toplumun her kesimine kaliteli sağlık hizmeti 
sunan, ileri teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü bir sağlık kuruluşudur.
200 yatak kapasitesi, 9 ameliyat odası, 2 doğumhanesi bulunan Eşrefpaşa Hastanesi 600’e yakın 
personeli ile hızlı, güvenli ve etkili bir hizmet anlayışı oluşturma hedefi ile çalışır.

Hizmet Birimleri    

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Plastik Cerrahi    Aile Hekimliği   

Ortopedi ve Travmatoloji   Anestezi    Göğüs Hastalıkları  

Genel Cerrahi    Beslenme ve Diyet   Nöroloji   

Üroloji     Biyokimya Laboratuvarı  Kardiyoloji   

Göz     Patoloji Laboratuvarı   Psikiyatri   

Diş     Mikrobiyoloji Laboratuvarı  Dahiliye   

Radyoloji    Uyku Bozuklukları   Dermatoloji   

KBB     Spor Hekimliği   Enfeksiyon Hastalıkları 

Kadın Hastalıkları ve Doğum İlkyardım Eğitim Merkezi  Fizik Tedavi ve 

Çocuk ve Ergen Ruh    
Sağlığı ve Hastalıkları   

Ambulans Hizmeti

Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde iki adet kırmızı kuşaklı acil yardım ambulansı, 5 adet mavi 
kuşaklı hasta nakil ambulansı ve 1 adet tam teşekküllü diş sağlığı taraması ve tedavi hizmetleri 
aracı bulunur.
Ambulans ile nakil hizmetinden yararlanmak isterseniz www.esrefpasahastanesi.izmir.bel.tr 
adresinde bulunan Ambulans Talep Formu’nu doldurabilir ya da dilekçe yazarak Eşrefpaşa 
Hastanesi Başhekimliği’ne başvurabilirsiniz.

HUZUREVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi 70 dönüm arazi üzerinde bir adet çok katlı 
bina ve ikisi ağır bakım (geriatri) servisi olmak üzere 12 adet tek katlı servisten oluşur. Çok katlı 
binasında, 264 yaşlıya, 44 yaşlı kapasiteli ağır bakım servisinde ise hastalığı ağır seyreden 
yaşlılarımıza hizmet verir.

Huzurevine Kabul Şartları
•  60 yaş ve üzeri yaşta olmak
•  Günlük yaşam faaliyetlerini (yeme, içme, tuvalet gibi)bağımsız yapabilecek nitelikte olmak
•  Yatalak ya da devamlı yatarak tıbbi tedavi ve bakıma ihtiyacı olmamak
•  Beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını karşılamasına engel olacak sakatlığı ve bir hastalığı 
bulunmamak
•  Ruhsal sağlığı yerinde olmak
•  Bulaşıcı ve sürekli tedaviyi gerektiren ağır hastalıklara sahip olmamak
•  Uyuşturucu madde ve alkol kullanmamak
•  Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu Sosyal İnceleme Raporu ile saptanmış olmak

Başvuru Evrakları 
•  Başvuru dilekçesi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Ekonomik durum araştırma belgesi
•  4 adet fotoğraf 
•  Sağlık kurulu raporu (huzurevine yerleşme aşamasında istenir)

Verilen Hizmetler
•  Diyetisyen kontrolünde hazırlanan üç öğün yemek
•  Ara öğün olarak çay ve süt servisi
•  Doktorlar tarafından verilen poliklinik hizmeti
•  İleri tetkik ve tedavi için Eşrefpaşa Hastanesi’ne ve diğer hastanelere sevk işlemleri
•  Üç aylık rutin kan ve idrar taraması yaptırılması
•  Yıllık portör ve akciğer taraması yaptırılması
•  Uzman doktorlar tarafından önerilmişse fizik tedavi hizmeti
•  Sağlık durumu uygun yaşlılar için spor merkezi
•  Haftada bir gün çamaşır yıkama, ütüleme hizmeti
•  Sosyal aktiviteler (gezi, spor ve yürüyüş faaliyetleri, koro çalışmaları, yemek organizasyonları)
•  Sosyal servis ekibi tarafından sürdürülen psiko – sosyal destek çalışmaları
•  Kütüphane hizmeti
•  Elişi atölyesi
•  Hobi bahçeleri

Adres: Çamlık Mahallesi Menderes Caddesi No: 418 Gürçeşme-Buca / İzmir
Tel: 293 17 91
GÜÇSÜZLER EVİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Örnekköy’deki 
Müyesser Turfan Güçsüzler Evi, özellikle soğuk kış aylarında, çeşitli kaynaklardan gelen 
bildirimler doğrultusunda sokakta yaşayan evsiz vatandaşlara yemek ve barınma olanağı sağlar.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılır, ihtiyaç halinde Eşrefpaşa 
Hastanesi’nde tedavileri gerçekleştirilir. 3 ay olarak belirlenen barınma hakkı süresi ihtiyaç 
durumuna göre uzatılabilir.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşlardan yaşı uygun olanlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
İzmir İl Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar ile huzurevi ya da bakım merkezlerine 
yerleştiriliyor, çalışabilecek durumda olanlar ise Türkiye İş Kurumu İŞKUR’a yönlendirilerek iş 
bulmaları sağlanıyor.

Adres: 7449 Sok.  No: 16 Zübeyde Hanım  Mah. Örnekköy – Karşıyaka / İzmir
Tel: 361 71 51

Şiddet gören, maddi gücüne el konan, istemediği halde ilişkiye zorlanan, aşağılanan ya da 
ayrımcılığa uğrayan kadınlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi var.
Tüm kadınlar Kadın Danışma Merkezi’nden ücretsiz psikolojik, hukuki ve sosyal danışmanlık 
hizmeti alabilir, dilerse çocukları ile birlikte Kadın Sığınma Evi’ne konuk olabilir.

Kadın Danışma Merkezi iletişim bilgileri: 
 
Adres: Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü
Kültürpark Fuar Alanı – İzmir
Tel: 293 4 293    Faks: 445 30 88
E-posta: kadindanisma@izmir.bel.tr
kadindanisma.izmir.bel.tr

YARDIMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de yaşayan herkesi zor gününde de yalnız bırakmamayı hedef 
edinerek faaliyetlerini sürdürür. Bu amaçla ihtiyaç sahibi kişilerin sosyal hayata katılımını, sadece 
yardım dağıtarak değil, sorunlarına kalıcı çözüm üreterek destekler.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na aşağıdaki konularda 
başvurabilirsiniz. 

 

KENT EKMEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği tüm kültür sanat etkinliklerinin ayrıntılı bilgisine 
www.izmir.bel.tr/Kultursanat adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Bu adres üzerinden dilerseniz, gitmek istediğiniz konser, tiyatro, sergi ya da sinema için bilet satın 
alabilir, kültür sanat merkezlerine ilişkin detayları araştırabilir ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi 
kültür sanat haberlerini okuyabilirsiniz.

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
Adres: Mithatpaşa Caddesi No: 1087 Güzelyalı / İzmir
Telefon: 293 38 18
www.aassm.org.tr

İZMİRSANAT
Adres: Kültürpark Fuar Alanı 26 Ağustos Kapısı yakını
Telefon: 293 40 49
www.izmirsanat.org.tr

İSMET İNÖNÜ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
Adres: Kültürpark Fuar Alanı Lozan Kapısı yakını
Telefon: 293 46 04 

ATATÜRK FUAR AÇIKHAVA TİYATROSU
Adres: Kültürpark Fuar Alanı
Telefon: 293 17 05

AHMET PİRİŞTİNA KENT ARŞİVİ VE MÜZESİ
Adres: Şair Eşref Bulvarı No: 1-A Çankaya / İzmir
Telefon: 293 39 00
www.apikam.org.tr

ÇETİN EMEÇ SANAT GALERİSİ
Adres: 900 Sokak No: 17 Hisarönü / İzmir
Telefon: 293 35 22

BORNOVA AŞIK VEYSEL AMFİ TİYATRO
Telefon: 293 19 47 

TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI KÜLTÜR MERKEZİ
Telefon: 293 10 91

SPOR AKTİVİTELERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları yüzmeden futbola, basketboldan tekvandoya 21 ayrı 
branşta, 11 merkezde sporcu yetiştiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi spor okullarına ve spor merkezlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için:
www.ibsbspor.org
Adres: Celal Atik Spor Salonu Kültürpark Fuar Alanı / İzmir
Tel: 445 67 54
E-posta: bilgi@izmirbsbspor.org 

ASARLIK SPOR KOMPLEKSİ SPOR OKULU
Masa tenisi salonu, basketbol, jimnastik, pilates, tekvando, judo, kondisyon ve güreş eğitimleri 
Asarlık Spor Kompleksi Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Salon çevresinde ayrıca, 2 adet açık alan basketbol sahası ve 2 adet futbol sahası bulunur.
Adres: Evka-4 Spor Tesisleri 
Tel: 351 38 66 

ASARLIK ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU
Badminton, step, aerobik, sağlıklı yaşam, basketbol eğitimleri Asarlık Çok Amaçlı Spor 
Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21

BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI
Tenis eğitimleri Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilir.
Adres: Kızılay Mahallesi 506 sok. Bornova / İzmir
Tel: 293 38 76
 
BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI BUZ SPORLARI SALONU
Buz Hokeyi, buz dansı, artistik patinaj, senkronize buz dansı eğitimleri Bornova Aşık Veysel 
Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 293 42 12

EKREM AKURGAL YAŞAM PARKI BAYRAKLI SPOR OKULU
Basketbol, voleybol, futbol, step, aerobik, pilates, jimnastik ve tekvando eğitimleri Ekrem Akurgal 
Yaşam Parkı Bayraklı Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21 
 

HALKAPINAR ATATÜRK SPOR SALONU SEHA AKSOY ATLETİZM PİSTİ
Atletizm eğitimleri Halkapınar Atatürk Spor Salonu Seha Aksoy Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21
 
İNCİRALTI SPOR TESİSLERİ BALÇOVA
Faydalanmak isteyen sporseverler için halı saha, voleybol, açık basketbol alanları ile tenis 
kortları bulunmaktadır.  
Tel: 278 06 00 

İNCİRALTI KAYIK ALANI
Kano eğitimleri bu bölgede düzenlenmektedir.
Tel: 425 04 21

BOSTANLI REKREASYON ALANI TESİSLERİ
Tenis eğitimleri düzenlenmektedir.
Ayrıca rekreasyon alanında faydalanmak isteyen sporseverler için 4 tenis kortu, 3 basketbol 
sahası, bir adet de kondisyon aletleri parkı bulunur.
Tel: 362 48 28 
 
BAYRAKLI ÇİÇEK FUTBOL SAHASI
Tel: 345 87 47
 
YEŞİLYURT FUTBOL SAHASI 
Tel: 228 75 75

Vefat eden vatandaşın ölüm raporu; bağlı bulunduğu belediyenin sağlık işleri müdürlüğünden 
veya sağlık ocağı doktorundan alınır.
Vefat gece geç saatlerde olmuş ise doktordan veya sağlık kurumundan ölüm raporu alındıktan 
sonra Mezarlıklar Müdürlüğü’nün ALO 188 No’lu telefonunu arayıp bilgi veriniz. 
Araç kısa sürede gelir ve cenaze teslim alınır. 
İşlemler için sabah Ölüm Raporu ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile ilçe belediyesi sağlık işleri 
müdürlüğüne müracaat edilir. Ölüm Raporu, Gömü İzin Belgesi’ne dönüştürülür. 
Hastanede vefat olduğunda, Gömü İzin Belgesi hastane tarafından düzenlenir. 
Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanını getirmeyi unutmayınız. 
Gömü İzin Belgesi alınan cenazelerin defin işlemleri Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe’de ikamet 
ediyorsa Soğukkuyu Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde; Buca ve Gaziemir ilçelerinde ikamet 
ediyorsa Buca Kaynaklar Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde veya istek doğrultusunda 
Yenişehir’de bulunan Mezarlıklar Müdürlüğü Defin İşlemleri Servisi tarafından, mesai saatlerinde 
yapılır.
Daha önce aile kabristanı almış olanların yeni vefatlarında gömü işlemlerinde “aile kabristanı” 
olduğuna dair belgeyi de getirmeleri gerekmektedir. Defin işlemleri esnasında yıkama, araç, 
morg, gömü yeri ve ruhsat ücreti tahsil edilir. 
Vefat edenin ölüm raporunu 3 gün sonra merkezden alabilirsiniz. 
Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek durumda olanlar, muhtardan Fakir 
İlmühaberi getirdikleri takdirde  tüm işlemleri ücretsiz yapılır; vefat eden Doğançay Mezarlığı’na 
defnedilir. 
Cenazenin başka bir şehre nakli gerekiyorsa İlçe Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden Yol Nakil Belgesi 
alınıp, ilaçlanıp tabut mühürlendikten sonra soğutmalı cenaze araçları ile bedeli karşılığında nakil 
yapılır.

Üste Gömü İşlemleri
Bir mezarın üstüne, 5 yıl geçtikten sonra 1. dereceden yakınının gömüsü yapılabilmektedir. 
Daha önce ölmüş olanın defin belgesi temin edilir ve üste gömü formu ile birinci dereceden 
yakınının muvaffakatı alınarak gömü işlemi yaptırılır. 
Gömüsü yapılan mezarların mezar üstü inşaat yapımı gömü tarihinden en erken 3 ay sonra 
Mezarlıklar Müdürlüğü’nden inşaat ruhsatı alınarak yapılır. 

ALO 188 No’lu özel hat, 24 saat kesintisiz hizmeti vermektedir.
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Hızlı, güleryüzlü ve güvenilir iletişim için buradayız.

Çünkü,
  

  alanında yetkin personelimizle başvurularınızı almak için sizi bekliyoruz.
  İşlemlerinizin yapılmasını beklerken size evinizin rahatlığını sunuyoruz.

  Başvurunuzun takibini yapıyor, sizlerle yeniden görüşmek için sabırsızlanıyoruz.
  İzmir için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmak bize mutluluk veriyor.

Çünkü,

biz kocaman bir aileyiz.

Çünkü,

İZMİR BİZİM EVİMİZ.

  

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HALKLA İLİŞKİLER ve MUHTARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bu küçük rehberi sizler için hazırladık.
İstedik ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü hizmetlere ulaşmanın en kolay yolu 
hep elinizin altında olsun.
Bu kitapçıkta yanıtını bulamadığınız tüm sorular için bize danışabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü olarak 5 farklı 
birimle hizmetlerimizi sürdürüyoruz.
Bize ister telefonla, ister internet aracılığıyla, ister muhtarınızla görüşerek ya da isterseniz 
şahsen İzmir Büyükşehir Belediyesi binasına gelerek ulaşabilirsiniz.

Hemşehri İletişim Merkezi

“Bize kısaca HİM diyebilirsiniz.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı dinamik ve güleryüzlü bir ekibiz.

E-posta, web adresi, kiosk (metro istasyonlarında bulunan elektronik iletişim sistemi), 
faks ve mektup aracılığı ile bize ulaştırdığınız başvuruları kayıt altına alıyor, 
birimlerden ilgili yanıt geldiğinde en kısa sürede sizlere geri dönüş yapıyoruz.

Doğrudan ve kolay iletişimin adresi, HİM’e ulaşmak çok kolay.

him@izmir.bel.tr
www.him.izmir.bel.tr
www.izmir.bel.tr
www.twitter.com/izmirhim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak / İzmir

Faks: 293 39 95

Çağrı Merkezi

7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz Çağrı Merkezi’nde, uzman operatörlerimiz aracılığı ile başvurularınızı 
kayıt altına alıyor, ilgili birime yönlendiriyor ve işlem sonucunda sizleri haberdar ediyoruz.

Çağrı Merkezi’ne ulaşmak için aramanız gereken numara:
444 40 35

* Çağrı Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
İZSU’ya ilişkin başvuruları ALO 185 numaralı hattan kabul etmektedir.

Muhtarlar Masası

Yerel yönetimin ilk kademesi olan muhtarlarımızın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile doğrudan ve 
kolay iletişim kurmalarını Muhtarlar Masası ile sağlıyoruz. 
Dilek, öneri ve şikâyetlerinizi muhtarlarınız aracılığı ile de bize ulaştırabilirsiniz. 
Hizmet odaklı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Muhtarlar Masası ile muhtarlarımızı 
faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmenin yanı sıra, onların teknik donanım ve 
sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyoruz.

Muhtarlarımız için iletişim numaralarımız:
Tel: 293 15 90 – 293 15 31 – 293 12 76
Faks: 293 19 26

Santral

Hafta içi 08.00 – 17.00 saatleri arasında gelen tüm çağrılara cevap vererek ilgili birime 
yönlendiriyor, ayrıca birimler arası ve dış arama yetkisi olmayan birimlerin görüşme 
yapabilmelerini sağlıyoruz.

Santral numaramız: 293 12 00

Merkez -1 Telsiz

Emniyet ekipleri, belediye birimleri ve ilçe belediyelerinden telsiz ve telefon aracılığıyla iletilen 
ihbarların en kısa sürede ilgili birime aktarılmasını sağlıyor, acil müdahale gerektiren anlarda 
birimler arası koordinasyon kuruyoruz.

Tel: 293 13 14 – 293 11 00 - 293 11 98  /  Faks: 293 10 99

                           

İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Kurtarma ve Sağlık ekibi AKS, 7 gün 24 saat kesintisiz acil 
yardım hizmeti vermektedir.

Trafik kazası, yangın, patlama, su baskını, doğal afet, can kurtarma durumlarında cep telefonu, 
sabit telefon ya da ankesörlü telefonlardan ücretsiz telefon hattı 110’u arayabilirsiniz.

Suç teşkil eden bir durumla karşılaştığınızı düşünüyor ve kolluk kuvvetlerine ihtiyaç duyuyorsanız 
Emniyet Genel Müdürlüğü acil ihbar ve yardım hattı 155’i aramalısınız.

Acil durum görüşmelerinde yetkililere, sakin bir ses tonu ve anlaşılır ifadeler ile bulunduğunuz 
adresi, acil durumun türünü ve tehlikede olan kişi sayısını bildiriniz.

 

ULAŞIM VE ULAŞIM KARTLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanına hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması 
için kara-deniz-demir yolu entegrasyonunu hedef edinerek ulaşım hizmetlerini sürdürür.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu taşıt seçenekleri arasında temel olarak otobüs, 
metro, banliyö sistemi, yolcu gemisi, arabalı vapur, bisiklet ve faytonlar yer alır.
Gitmek istediğiniz yere en kolay nasıl ulaşabileceğinizi öğrenmek için güzergâh ve taşıt 
seçeneklerinizi gösteren Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi’nden yararlanabilirsiniz.
Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi: asps1.unibel.com.tr
 
İzmirim Kart
Toplu ulaşım araçlarından yararlanmak için İzmir’de “İzmirim Kart” adı verilen elektronik kart 
sistemi kullanılır. İzmirim Kart, tüm toplu taşıma araçlarında geçerlidir ve kentin hemen her 
köşesinde bulunan İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan temin edilebilir. 
İzmirim Kart’ı yalnızca bir defa satın almanız yeterlidir. Kartın geçerlilik süresi yoktur. İster yetkili 
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan, ister aktarma merkezlerindeki otomatlardan 
dilediğiniz zaman ve dilediğiniz kadar bakiye yüklemesi yapabilirsiniz. Bakiyeniz, kartınızı taşıt 
araçlarında bulunan elektronik sayaçlara gösterdikçe azalır. Bakiye tükendiğinde karta yeniden 
yükleme yapmanız gerekir.
Size en yakın İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’nı www.eshot.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

90 Dakika Uygulaması
İzmir’de toplu ulaşım araçlarını tercih eden yolcuların İzmirim Kart bakiyelerinden 90 dakika 
içinde yalnızca ilk binişlerinde bilet ücreti düşer.
İzmirim Kart’ınızı araçlardaki elektronik sayaca göstermenizi takip eden 90 dakika boyunca, 
tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilirsiniz.
90 dakika sonraki ilk yolculukta kart bakiyenizden yeniden bir binişlik ücret düşer.

3-5 Bilet
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktaları’nda bulunan “3-5 Bilet” isimli kartlarla da yolculuk 
yapabilirsiniz. 3-5 Bilet üç farklı seçenekle satışa sunulur; iki binişlik, üç binişlik ya da beş binişlik 
alternatifleri mevcuttur. İzmirim Kart’tan farklı olarak 3-5 Bilet ile 90 dakika uygulamasından 
yararlanılamaz. 3-5 Bilet’e yeniden yükleme yapılamaz. 3-5 Bilet’in geçerlilik süresi ilk kullanım 
tarihinden itibaren 35 gündür.

Otobüs
Otobüs ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına ESHOT Genel Müdürlüğü 
tarafından sürdürülür.

İzmir şehir merkezinde otobüs seferleri 24 saat kesintisiz olarak gerçekleştirilir.
Baykuş adı verilen gece otobüsleri gece 12’den sabah 6’ya kadar bir saat arayla şehir merkezi 
Konak ile Evka-3, Tınaztepe, Gaziemir, Balçova ve Çiğli arasında karşılıklı hareket eder.
Otobüs sefer saatleri, hat numaraları ve güzergâhlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için ESHOT’un resmi 
internet sitesini ziyaret edebilir ya da çağrı merkezini arayabilirsiniz.
www.eshot.gov.tr    
Çağrı Merkezi: 320 0 320

Metro
Metro ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İzmir Metro A.Ş. tarafından 
sürdürülür. İzmir metro ağı kapsamında 17 metro istasyonu bulunur. Bunlar sırasıyla Fahrettin 
Altay, Poligon, Göztepe, Hatay, İzmirspor, Üçyol, Konak, Çankaya, Basmane, Hilal, Halkapınar, 
Stadyum, Sanayi, Bölge, Bornova, Ege Üniversitesi ve Evka – 3 istasyonlarıdır. Hilal, yolcuların 
banliyö sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur. Halkapınar, hem banliyö sistemine 
geçiş istasyonu hem de otobüslerin aktarma merkezidir. Fahrettin Altay istasyonundan da 
otobüslerin aktarma merkezine ulaşılabilir. Metro sefer saati ve ücretlerine ilişkin ayrıntılı bilgi 
için Metro A.Ş. resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
www.izmirmetro.com.tr

Banliyö
İzmir’de banliyö ile toplu ulaşım hizmetleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD’nin %50 
ortaklığı ile kurulmuş olan İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi A.Ş, kısa adıyla İZBAN tarafından 
sürdürülür. İZBAN ağı kapsamında, Cumaovası ile Aliağa arasında yer alan 32 istasyon bulunur.
Hilal, yolcuların metro sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur.
Halkapınar ise hem metro sistemine geçiş istasyonu, hem de otobüslerin aktarma merkezidir.
İZBAN sefer ve ücretlerine ilişkin bilgi için İZBAN internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
www.izban.com.tr

Yolcu Gemisi ve Arabalı Vapur
Yolcu gemisi ve arabalı vapur ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına 
İZDENİZ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Yolcu gemisi seferleri Bostanlı, Karşıyaka, Bayraklı, Alsancak, Pasaport, Konak, Göztepe ve 
Üçkuyular olmak üzere 8 iskeleden yapılır.
Günübirlik tatil yaparak denizin tadını çıkarmak isteyenler için yaz sezonu boyunca Yassıcaada’ya 
da yolcu gemisi seferleri düzenlenir. 
Arabalı vapur seferleri ise Üçkuyular ve Bostanlı iskeleleri arasında şehir içi trafiğine girmeden 
keyifli, güvenli ve hızlı yolculuk imkânı sağlar.
Yolcu gemilerinin ve arabalı vapurların sefer saat ve tarifelerini iskelelerden temin edebileceğiniz 
broşürlerden ya da İZDENİZ resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.
www.izdeniz.com.tr

Bisiklet
İzmir’de motorlu araç kullanımını azaltmak, çevre kirliliğini ve trafik sorununu en aza indirmek ve 
sağlıklı yaşamı özendirmek amacı ile kent bisikleti kiralama sistemi BİSİM oluşturulmuştur.
Şehir merkezinde sahil şeridi boyunca rastlayacağınız bisiklet istasyonlarından dilediğiniz saatte 
bisiklet kiralayabilir, bisikletinizi istediğiniz güzergâhta kullanabilir ve herhangi bir istasyona 
bırakabilirsiniz.
BİSİM sistemi ile ister kredi kartı kullanarak, ister sisteme üye olarak bisiklet kiralayabilirsiniz.
Üyelik işlemleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
BİSİM üyesi olmak, kira ücretlerini öğrenmek, kira koşulları ve istasyonlar hakkında ayrıntılı 
bilgiye ulaşmak için BİSİM resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz.
www.bisim.com.tr  
Tel: 433 51 55

Fayton
İzmir’de ulaşım seçeneklerinin en keyiflisi kentin simgesi haline gelen faytonlardır.
Fayton hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Tarihi görünüşü örnek alınarak özgün modeline uygun yapılan Victoria Klasik tipi modern 
faytonlar, özel giyimli, sürüş, davranış, duruş ve yabancı dil eğitimi almış sürücüler tarafından 
idare edilir ve Haflinger cinsi atlar ile çekilir.
Siz de bu keyfi yaşamak için İzmir Limanı, Gündoğdu Meydanı ya da Konak Pier istasyonlarından 
faytona binebilir, dilerseniz sahil şeridinde, dilerseniz tarihi noktalara doğru nostaljik bir gezinti 
yapabilirsiniz.
Ayrıca, özel günlerinizde önceden randevu almak ve gerekli ödemeleri karşılamak kaydıyla 
fayton kiralayabilirsiniz.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Tur Otobüsleri
İzmir’i, şehir merkezinde panoramik bir tur atarak tanımak isteyen yerli ve yabancı turistler için 
tasarlanan üstü açık tur otobüsleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından işletilir.
Otobüslerde Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca anlatımların yapıldığı rehber 
kulaklıklar bulunur. Ayrıca 6 dilde hazırlanmış güzergâh haritalı İzmir broşürleri de tur 
otobüslerini kullanan yolculara hediye edilir.
Tur otobüsleri için alınan biletler 24 saat geçerlidir. Otobüslerden güzergâh üzerindeki herhangi 
bir durakta inebilir ve aynı biletle yeniden binebilirsiniz.
Panoramik şehir turları saat 09.30’da başlar. Her 30 dakikada bir hareket eden otobüslerin son 
sefer saati ise 16.00’dır.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Kayıp Eşya
Otobüs, metro, banliyö, yolcu gemisi ya da arabalı vapurda eşyanızı unutursanız kayıp eşya 
bürolarına danışabilirsiniz.
ESHOT – İZULAŞ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: 544 Sok. No: 2 Yağhaneler - Konak / İzmir 
Tel: 250 29 77
Kayıp eşyanızın durumunu www.eshot.gov.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Kayıp Eşya Formu’nu doldurarak da 
sorgulayabilirsiniz.
METRO Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Halkapınar İstasyonu / İzmir
Tel: 461 54 45 / Dahili: 9255
İZBAN Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Salhane İstasyonu / İzmir
Tel: 398 32 32
İZDENİZ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Bostanlı Vapur İskelesi Bostanlı / İzmir
Tel: 330 50 71

ULAŞIM KARTLARI

Toplu ulaşım kartları ile ilgili tüm işlemler ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları 
Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülür.
Kart talebi, yenileme, çalınma-arıza bildirimi, bakiye itirazı, dolum-kullanım bilgi talebi gibi 
ulaşım kartlarına ilişkin her konuda Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne danışabilirsiniz.
Adres: Milli Kütüphane Cad. No: 10/1C Konak – İzmir
Tel: 483 64 63

ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI

Engelli Bireyler
Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan kişiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen 
Engelli Kimlik Kartı ya da daha önce verilen Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Engelli 
Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanlarını görevli personele göstererek toplu ulaşım araçlarından 
ücretsiz faydalanır. 
Kartlarında “Ağır Engelli” olarak belirtilen ya da “Ulaşımda Refakatçi Hakkı Vardır” ibaresi bulu-
nan kişiler ise kendileri ile birlikte bir refakatçi ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlana-
bilir.
65 Yaş ve Üzeri 
İzmir’de 65 yaş ve üzeri herkes, nüfus cüzdanlarını yetkili görevlilere göstererek toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

Şehit Aileleri
Şehit Aileleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen Şehit Ailesi Kartı ya da 
ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından verilen bakiye 
gerektirmeyen İzmirim Kart ile toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabilir.

Gaziler
Gaziler ve gazi yakınları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kendilerine verilen 
Gazi Kartı ya da Gazi Ailesi Kartı ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

ÜCRETSİZ ULAŞIM KARTLARI

TÜİK Kartı: Sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için alanda 
görevlendirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) personeli, görev süresince, toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

PTT Kartı: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT bünyesinde dağıtıcı olarak görev yapan 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur personel toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Zabıta Kartı: İzmir sınırları içindeki belediyelerde çalışan zabıta memur personel toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

Basın Kartı: Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen Sarı Basın Kartı sahibi  
basın mensupları toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Polis Kartı: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapan 
emniyet hizmetleri sınıfı personeli toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Orman Muhafaza Kartı: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza 
memurları resmi üniformalı oldukları sürece toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanır.
 
İNDİRİMLİ ULAŞIM KARTLARI

Öğrenci Kartı: Öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından verilen Öğrenci Kartı ile toplu 
ulaşımdan indirimli faydalanır. Öğrenci kartı öğretim yılı başında okul idareleri tarafından 
gerçekleştirilen toplu başvurular aracılığı ile hazırlanır. Toplu başvurudan yararlanamayan 
öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü resmi internet adresi www.eshot.gov.tr üzerinden bireysel 
başvuruda da bulunabilir. İzmir dışında öğrenim gören öğrenciler indirimli seyahat edebilmek için 
üniversitelerinden aldıkları kimlik kartları ya da öğrenci belgesi ile ESHOT Genel Müdürlüğü 
resmi internet adresi üzerinden bireysel başvuruda bulunabilir.
 www.eshot.gov.tr

Öğretmen Kartı: Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma 
Bakanlığı’na bağlı örgün eğitim kurumlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 
kadrolu olarak çalışan eğitim ve öğretim sınıfı personeli Öğretmen Kartı ile toplu ulaşım 
araçlarından indirimli olarak yararlanır.

60 Yaş Kartı: İzmir sınırları içinde ikamet eden 60-65 yaş arası kişiler, günün her saatinde 
öğrenci tarifesi ödeyerek toplu ulaşımdan indirimli yararlanır. 

ÇEVRE

İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre ve insan sağlığını korumak ve iyileştirmek amacı ile çevre 
kirliliğine yol açan her türlü kirleticiye karşı gerekli önlemleri alır ve ilgili denetimleri sürdürür.

Evsel Atıklar
İzmir’de çöp konteynerlerinde biriken evsel atıkların özel atık toplama araçları ile toplanması, 
sokaklar söz konusu olduğunda ilçe belediyelerinin, ana arterler söz konusu olduğunda ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundadır.
İlave çöp konteyneri konulması, çöp konteynerlerinin yıkanması gibi talepler ya da çöplerin 
düzenli toplanmaması ya da toplanırken gürültü yapılması gibi şikâyetlere ilişkin başvurular 
sokak konteynerleri ile ilgili ise ilçe belediyelerine, cadde konteynerleri ile ilgili ise İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmelidir.

Tıbbi Atık
Hastaneler, veteriner klinikleri, poliklinikler, tıbbi tahlil laboratuvarları, muayenehaneler ve diş 
kliniklerinden çıkan tıbbi atıklar, konusunda yetkin eğitimli personel aracılığı ile özel araçlarla 
toplanır ve sterilizasyonu gerçekleştirilmek üzere çevreye zarar vermeden bertaraf tesislerine 
iletilir.

Sanayi Atıkları
Evsel nitelikli ya da düzenli depolama kriterlerine uygun ve analizi yapılmış sanayi atıkları, ilgili 
firmalar tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Düzenli Çöp Depolama Tesisi’ne getirildiği 
takdirde bertaraf edilir.

Moloz Atıkları
Çeşitli kurum ve kuruluşlar inşaat ya da yıkıntı atıklarını, ilçe belediyelerinden Ek-2 belgesi 
aldıktan sonra izinli taşıyıcılar aracılığı ile yasal moloz depolama alanlarına bırakabilir.
İzmir’deki moloz depolama alanlarını öğrenmek, inşaat ya da yıkıntı atıklarını uygun alanlara 
bırakabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak 
başvuruda bulunabilirsiniz.

İlaçlama ve Haşere ile Mücadele Çalışmaları
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca modern yöntemlerle sürekli olarak sivrisinek ile 
mücadele çalışmaları gerçekleştirir.
Hamamböceği, bit, pire, karasinek gibi haşere ve fare mücadelesi için ise hem iç hem de dış 
mekânlara özel ilaçlama çalışmaları yapılır. 
Sokak ve caddelere yerleştirilen çöp konteynerleri haşere üremesine karşı düzenli olarak ve 
talep üzerine ilaçlanır.

İhtiyaç duyduğunuz ilaçlama çalışması için Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü’nü 
arayabilirsiniz. 

Tel: 293 37 14 - 15

Hava Kirliliği
Karşıyaka, Bornova, Güzelyalı ve Alsancak’ta bulunan modern hava kirliliği ölçüm istasyonlarında 
yapılan ölçümlerle hava kirliliği değerleri 24 saat aralıksız olarak izlenir.
Hava kirliliği denetim ekibi, kalitesiz yakıt kullanan, satan ya da kalorifer, kazan, baca bakım ve 
temizliklerini yapmayan konut, işyeri ve sanayi tesislerini tespit eder. Kirliliğin önlenebilmesi için 
denetimleri yapar ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
Hava kirliliğine sebep olduğunu düşündüğünüz kişi ya da kuruluşları Hava Kirliliği Denetim 
Birimi’ne bildirebilirsiniz.

Tel: 293 13 84

Gürültü Kirliliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi yalnızca birinci sınıf gayri sıhhi işletmelere ilişkin gürültü kirliliği 
denetimlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. 
Gürültü kirliliğine yol açan diğer her türlü kurum, kuruluş ya da konutların denetimi ilçe 
belediyelerinin görevidir.
Bu nedenle eğer gürültü kaynağı birinci sınıf gayri sıhhi işletme ise HİM’e başvurabilir, değil ise 
başvurunuzu ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi uyuşmazlıkların çözümünde konu ile ilgili uzman ekip ve teknik 
destek sağlar.

Körfez Denetimi
İzmir Körfezi’ne atık bırakan, limanda yük alımı ve boşaltımı sırasında çevre kirliliği yaratan 
gemileri Körfez Denetim Ekibi kontrol eder. Deniz yüzeyindeki atıkları toplayarak körfezin temiz 
tutulmasını sağlar.
Denize atık madde bıraktığını tespit ettiğiniz kişi, kurum ya da kuruluşlara ilişkin bildirimlerinizi 
Körfez Denetim Şefliği’ne iletebilirsiniz.

Tel:  293 14 26 

SU VE KANALİZASYON İŞLEMLERİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İZSU; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları 
dahilinde yaşayanların içme suyu ve atık su hizmetlerini, çevre ve insan sağlığını esas alarak, 
etkin, verimli ve kesintisiz olarak yürütür.
Su ve atık su işlemlerine ilişkin ihtiyaç duyduğunuz her konuda danışmak için 185 numaralı 
telefon hattını arayabilir ya da Cumhuriyet Bulvarı No: 16 - Konak adresinde bulunan İZSU Genel 
Müdürlüğü’nü ziyaret edebilirsiniz.

YENİ ABONE
Yeni abonelik için gerekli belgeler:
•  Yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı) aslı ve fotokopisi
•  Numaralandırma krokisi ya da belgesi aslı ve fotokopisi
•  Tapu aslı ve fotokopisi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Kanal ruhsatnamesi
•  DASK (Doğal Afet Sigortası) belgesi (15.06.2004 tarihinden sonra yapı kullanma izin belgesi 
almış olanlar için)
Abone ücreti, ilgili yetkililer tarafından tespit çalışması yapıldıktan sonra, bağlanacak suyun 
şebekeye olan mesafesi, çapı gibi özellikler dikkate alınarak belirlenir.
Piyasadan temin edeceğiniz yeni su sayacı; İZSU standartlarına uygun, gliserin korumalı ve yaş 
tip su sayacı olmalıdır.

SAYAÇLAR
Sayaç Değiştirme
İZSU Genel Müdürlüğü ya da ilgili şube müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunmanız halinde, 
“sayaç değiştirme bülteni” düzenlenir ve arızalı olduğu tespit edilen sayaç değiştirilir.
Sayacın sarfiyat göstermediği dönemler için ise geriye dönük kıyas tahakkuku yapılarak ödeme 
miktarı belirlenir.

Su Faturasına İtiraz
Su faturasında belirtilen kullanım ve ödeme miktarlarının hatalı olduğunu düşünüyorsanız bağlı 
bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz.
İtiraz durumunda, sayacınızın kontrolü için İZSU tarafından düzenlenen dilekçe Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’ne gönderilir.
Faturaya itirazda bulunduysanız, işlem sonuçlanana kadar ödemeyi izinli duruma getirme 
talebinde bulunabilirsiniz.

Kontrol sonucunda sayacınız arızalı çıkarsa ve fatura bedelinizi itiraz öncesinde yatırmış iseniz 
ödemiş olduğunuz tutar, isteğinize bağlı olarak ya müteakip ödemenizde otomatik olarak 
düşürülür ya da tarafınıza ödenir.

Abonelik Dondurma (Geçici Kapama İşlemi)
Belirli bir süre için kullanılmayacak konut ya da iş yeri için geçici kapama işlemi yapılabilir. 
Geçici kapama uygulanacak tarihler verilen dilekçede belirtilmelidir.
Bu işlemin gerçekleşmesi için, abone numaranıza kayıtlı herhangi bir borç bulunmaması 
gerekmektedir. Bu durumda, abone servisi sayacı sökmeden geçici kapama işlemi yapabilir. 
Geçici sürenin bitimine kadar sarfiyat faturası düzenlenmez.

Abone İptal İşlemi
Aboneliğinizin iptalini istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurunuz.
Abone numarasına kayıtlı tüm borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız. 
Sayaç söküm işlemi yapıldıktan sonra abone teminatı tarafınıza iade edilerek işlem tamamlanır.

İsim değişikliği
Abone ismi değişikliği talep ediyorsanız, bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ve 
kimlik fotokopisi, DASK poliçesi, tapu ya da ikametgâh belgesi ile birlikte başvurunuz. 
Abone numaranıza kayıtlı tahakkuk ve tahsilat borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız.  
Başvurunuz sonucunda teminat ücreti alınarak sözleşme imzalanır ve işlem tamamlanır.
 
Su açma işlemi
Yazılı talepte bulunarak yerinden kaldırdığınız sayacınızı yeniden bağlamak ya da kesilen 
suyunuzu yeniden açtırmak istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne 
başvuruda bulunabilirsiniz. 
Sayacınız borcunuzdan ötürü yerinden kaldırıldıysa ya da borç nedeni ile suyunuz kesildiyse 
gerekli ödemeyi yaptığınız takdirde sayacınız yeniden takılarak, suyunuz açılır.

Çok Sayaçtan Tek Sayaca 
Apartmanınızda her daireye ait ayrı sayaçlarınızı söktürmek ve hidrofor sistemi ile ortak 
su kullanmak istiyorsanız, apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu çok sayaçtan tek sayaca 
geçiş sağlanır.

Tek Sayaçtan Çok Sayaca Geçiş
Tek sayaçla hidrofordan ortak su kullanıyorsanız ve sayaçlarınızın ayrılarak farklı abonelikler 
oluşturulmasını istiyorsanız apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu tek sayaçtan çok sayaca 
geçiş sağlanır.

İZSU Şebekesi Dışındaki Kaynaklardan Temin Edilen Suyun Kullanılması

İZSU şebekesi dışındaki kaynaklardan temin ettiğiniz suyu kullanıyorsanız, ilgili İZSU Şube 
Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak Atık Su Abonelik Sözleşmesi imzalamanız gerekir.
Abonelik ücreti, sözleşme imzalandıktan ve sayaç bağlandıktan sonra ilk sarfiyat faturasına 
eklenir.

Ayrıca İZSU Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak için Alo 185 numaralı hattı arayarak;
•  Su ve kanalizasyon şebeke arızalarını günün her saati bildirebilir,
•  Semtinizdeki planlı su kesintilerini öğrenebilir, 
•  Kaçak su kullanımlarını ihbar edebilir,
•  Dış mekânlardaki kanallardan kaynaklanan koku şikâyetlerinizi iletebilirsiniz.

Yaşadığınız bölge ile ilgili, 
•  Yağmur suyu ızgarası
•  Su tahliye hattı yenilemesi
•  Dere ıslahı yapımı
•  Dere üstü yaya köprüsü yapımı talebinde bulunabilirsiniz.
Dilek, öneri ve şikâyetleriniz ilgili birimlere aktarılacak, tarafınıza en kısa sürede geri dönüş 
yapılacaktır.

İZSU’nun sağladığı tüm hizmetlere ilişkin ayrıntılı bilgi için: 
www.izsu.gov.tr

İMAR İŞLERİ 

Parsel planlama, numaralandırma, yapı ruhsatı verme, yapı kullanım izni verme, ruhsatsız/kaçak 
yapılaşmayı önleme gibi her türlü imar uygulaması yetki ve sorumluluğu ilçe belediyelerine aittir.
Söz konusu konulara ilişkin başvurularınızı ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile İmar Denetim Dairesi 
Başkanlığı görev yetki ve sorumlulukları ise;

•  İmar yönetmeliği, yüksek yapılar yönetmeliği, otopark yönetmeliği uygulama esasları gibi 
gerekli yönetmelikleri hazırlamak, mevcut yönetmeliklere ilave ya da düzenlemeler yapmak,
•  İlçe belediyelerine esas olmak üzere otopark bölge sınırları bedellerini saptamak ve 
güncelleştirmek,
•  Yüksek Yapılar Yönetmeliği gereğince İnceleme Kurulu’nu toplayarak alınan kararları talep 
sahibine ve ilgili meslek odalarına bildirmek,
•  İmar denetimleri yapmak,
•  İmar mevzuatına ilişkin uygulamaları değerlendirmek ve uygulama birliğini sağlayıcı ve 
bağlayıcı koordinasyon kararları almak, uygulanmasını denetlemektir.

ALTYAPI KOORDİNASYON HİZMETLERİ

Altyapı koordinasyon hizmetlerinin başlıca amacı; şehrin temel altyapı çalışmaları için gerekli 
izinlerin sağlanması, çalışmaların denetiminin gerçekleştirilmesi ve koordinasyon içinde sonuca 
ulaştırılmasıdır.

Bunlar arasında öncelikli olarak:
•  İçme suyu ve kanal projeleri,
•  Elektrik, gaz, telefon, fiberoptik bağlantı hattı projeleri,
•  Banliyö ve metro enerji besleme projeleri,
•  Yollar ve kaplama hizmetleri yer alır.

Bu kapsamda, İzmir içinde altyapı çalışması yapmak isteyen kamu kurum-kuruluşları, 
özel-tüzel şahıslar AYKOME’ye müracaat ederek kazı izni almalıdır. 

İzinsiz veya ruhsata aykırı yapılan çalışmalarda iş durdurulur ve cezai işlem uygulanır.

Denetim ve tuhsat işlemleriniz için Altyapı Koordinasyon Merkezi’ni arayabilirsiniz.
Tel: 293 40 24 – 293 14 04

İLAN VE REKLAM DÜZENLEME İŞLERİ

İlan, reklam ve tanıtım araçlarının kullanımı İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam 
Yönetmeliği uyarınca düzenlenir. Söz konusu yönetmeliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi 
internet adresi www.izmir.bel.tr üzerinde bulunan dokümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

İlan ve reklam uygulamalarını bağlı bulunduğunuz ilçe sınırları içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız ilçe belediyesine, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’ne 
izin başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü iletişim bilgileri:
Tel: 293 42 44 
E-posta: kentestetigi@izmir.bel.tr

VETERİNERLİK HİZMETLERİ

Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların bakımı ve denetimi; mesai saatleri içinde öncelikli olarak 
bulundukları ilçe belediyelerinin, saat 18.00’den sonra ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
sorumluluğundadır. Sokak hayvanlarına ilişkin bakım, kısırlaştırma ya da gürültü konularında 
başvurularınızı bağlı bulunduğunuz ilçe belediyesine iletebilirsiniz.

Ancak engelli, ağır hasta ve kendine bakamayacak durumda olan ya da toplumla uzlaşamayan 
saldırgan sokak köpekleri ile sahipleri tarafından bakılamayan evcil köpekler İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Işıkkent Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne kalıcı olarak kabul 
edilir.

Saldırgan sokak köpeklerinin bakımevine kabulü, ancak bir kişinin yaralanmasına sebep olduğu 
ve o kişi yaralanmaya ilişkin doktor raporu beyan ettiği takdirde gerçekleşir.

Yaralı sokak hayvanları tedavi, kısırlaştırma ve aşı işlemleri yapıldıktan sonra (köpekler kulak 
küpeleri takılarak, kediler ise kulaklarına işaret bırakılarak) alındıkları bölgeye geri bırakılır.

Bakımları yapılmak üzere belediyeler tarafından alıkonulan sokak hayvanları 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu’na göre alındıkları yere geri bırakılmak zorundadır.

Köpek sahibi olmak isterseniz İzmir Büyükşehir Belediyesi Işıkkent Köpek Bakımevi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’ne güvenle başvurulabilirsiniz. Merkezden sahiplenilen köpeğiniz size 
aşıları yapılmış ve kısırlaştırılmış olarak ücretsiz teslim edilir.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunu gereğince yerel yönetimlerin sahipli hayvanlara hizmet 
vermesi yasaklanmıştır.
 
Yaralanmış sahipsiz sokak hayvanları için İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri 
Şube Müdürlüğü Acil Müdahale Ekibi’ne ulaşmak için:
293 39 80

ZABITA HİZMETLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehir içinde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için zabıta 
hizmetleri sürdürür. Bunu yerine getirirken kurallara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen 
ceza ve diğer yaptırımları uygular.

•  Çevreye zarar verdiği tespit edilen kuruluşların geçici olarak mühürlenmesi, kapatılması, 
işyeri sahipleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması,
•  Sebze ve meyve haline getirilen kaçak sebze meyveye el konulması, getirenler hakkında 
para cezası uygulanması,
•  İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliğine aykırı reklam panoları, bez afiş, tahta pano, levha ve 
tentelerin toplatılması, sahipleri hakkında para cezası uygulanması İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanlığı görevleri arasındadır.

Seyyar satıcıların yakalanması, mallarına el konulması, sağlığa zararlı ürünlerinin imha edilmesi, 
ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır.

Bu konulara ilişkin dilek, öneri ve şikayetlerinizi 444 40 35 numaralı telefondan HİM’e 
iletebilirsiniz.

Hatalı park eden araçların çekilmesi, kurtarılması ve götürülmesi yetki ve sorumluluğu ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda değil, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndedir.

EŞREFPAŞA HASTANESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, toplumun her kesimine kaliteli sağlık hizmeti 
sunan, ileri teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü bir sağlık kuruluşudur.
200 yatak kapasitesi, 9 ameliyat odası, 2 doğumhanesi bulunan Eşrefpaşa Hastanesi 600’e yakın 
personeli ile hızlı, güvenli ve etkili bir hizmet anlayışı oluşturma hedefi ile çalışır.

Hizmet Birimleri    

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Plastik Cerrahi    Aile Hekimliği   

Ortopedi ve Travmatoloji   Anestezi    Göğüs Hastalıkları  

Genel Cerrahi    Beslenme ve Diyet   Nöroloji   

Üroloji     Biyokimya Laboratuvarı  Kardiyoloji   

Göz     Patoloji Laboratuvarı   Psikiyatri   

Diş     Mikrobiyoloji Laboratuvarı  Dahiliye   

Radyoloji    Uyku Bozuklukları   Dermatoloji   

KBB     Spor Hekimliği   Enfeksiyon Hastalıkları 

Kadın Hastalıkları ve Doğum İlkyardım Eğitim Merkezi  Fizik Tedavi ve 

Çocuk ve Ergen Ruh    
Sağlığı ve Hastalıkları   

Ambulans Hizmeti

Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde iki adet kırmızı kuşaklı acil yardım ambulansı, 5 adet mavi 
kuşaklı hasta nakil ambulansı ve 1 adet tam teşekküllü diş sağlığı taraması ve tedavi hizmetleri 
aracı bulunur.
Ambulans ile nakil hizmetinden yararlanmak isterseniz www.esrefpasahastanesi.izmir.bel.tr 
adresinde bulunan Ambulans Talep Formu’nu doldurabilir ya da dilekçe yazarak Eşrefpaşa 
Hastanesi Başhekimliği’ne başvurabilirsiniz.

HUZUREVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi 70 dönüm arazi üzerinde bir adet çok katlı 
bina ve ikisi ağır bakım (geriatri) servisi olmak üzere 12 adet tek katlı servisten oluşur. Çok katlı 
binasında, 264 yaşlıya, 44 yaşlı kapasiteli ağır bakım servisinde ise hastalığı ağır seyreden 
yaşlılarımıza hizmet verir.

Huzurevine Kabul Şartları
•  60 yaş ve üzeri yaşta olmak
•  Günlük yaşam faaliyetlerini (yeme, içme, tuvalet gibi)bağımsız yapabilecek nitelikte olmak
•  Yatalak ya da devamlı yatarak tıbbi tedavi ve bakıma ihtiyacı olmamak
•  Beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını karşılamasına engel olacak sakatlığı ve bir hastalığı 
bulunmamak
•  Ruhsal sağlığı yerinde olmak
•  Bulaşıcı ve sürekli tedaviyi gerektiren ağır hastalıklara sahip olmamak
•  Uyuşturucu madde ve alkol kullanmamak
•  Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu Sosyal İnceleme Raporu ile saptanmış olmak

Başvuru Evrakları 
•  Başvuru dilekçesi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Ekonomik durum araştırma belgesi
•  4 adet fotoğraf 
•  Sağlık kurulu raporu (huzurevine yerleşme aşamasında istenir)

Verilen Hizmetler
•  Diyetisyen kontrolünde hazırlanan üç öğün yemek
•  Ara öğün olarak çay ve süt servisi
•  Doktorlar tarafından verilen poliklinik hizmeti
•  İleri tetkik ve tedavi için Eşrefpaşa Hastanesi’ne ve diğer hastanelere sevk işlemleri
•  Üç aylık rutin kan ve idrar taraması yaptırılması
•  Yıllık portör ve akciğer taraması yaptırılması
•  Uzman doktorlar tarafından önerilmişse fizik tedavi hizmeti
•  Sağlık durumu uygun yaşlılar için spor merkezi
•  Haftada bir gün çamaşır yıkama, ütüleme hizmeti
•  Sosyal aktiviteler (gezi, spor ve yürüyüş faaliyetleri, koro çalışmaları, yemek organizasyonları)
•  Sosyal servis ekibi tarafından sürdürülen psiko – sosyal destek çalışmaları
•  Kütüphane hizmeti
•  Elişi atölyesi
•  Hobi bahçeleri

Adres: Çamlık Mahallesi Menderes Caddesi No: 418 Gürçeşme-Buca / İzmir
Tel: 293 17 91
GÜÇSÜZLER EVİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Örnekköy’deki 
Müyesser Turfan Güçsüzler Evi, özellikle soğuk kış aylarında, çeşitli kaynaklardan gelen 
bildirimler doğrultusunda sokakta yaşayan evsiz vatandaşlara yemek ve barınma olanağı sağlar.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılır, ihtiyaç halinde Eşrefpaşa 
Hastanesi’nde tedavileri gerçekleştirilir. 3 ay olarak belirlenen barınma hakkı süresi ihtiyaç 
durumuna göre uzatılabilir.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşlardan yaşı uygun olanlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
İzmir İl Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar ile huzurevi ya da bakım merkezlerine 
yerleştiriliyor, çalışabilecek durumda olanlar ise Türkiye İş Kurumu İŞKUR’a yönlendirilerek iş 
bulmaları sağlanıyor.

Adres: 7449 Sok.  No: 16 Zübeyde Hanım  Mah. Örnekköy – Karşıyaka / İzmir
Tel: 361 71 51

Şiddet gören, maddi gücüne el konan, istemediği halde ilişkiye zorlanan, aşağılanan ya da 
ayrımcılığa uğrayan kadınlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi var.
Tüm kadınlar Kadın Danışma Merkezi’nden ücretsiz psikolojik, hukuki ve sosyal danışmanlık 
hizmeti alabilir, dilerse çocukları ile birlikte Kadın Sığınma Evi’ne konuk olabilir.

Kadın Danışma Merkezi iletişim bilgileri: 
 
Adres: Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü
Kültürpark Fuar Alanı – İzmir
Tel: 293 4 293    Faks: 445 30 88
E-posta: kadindanisma@izmir.bel.tr
kadindanisma.izmir.bel.tr

YARDIMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de yaşayan herkesi zor gününde de yalnız bırakmamayı hedef 
edinerek faaliyetlerini sürdürür. Bu amaçla ihtiyaç sahibi kişilerin sosyal hayata katılımını, sadece 
yardım dağıtarak değil, sorunlarına kalıcı çözüm üreterek destekler.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na aşağıdaki konularda 
başvurabilirsiniz. 

 

KENT EKMEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği tüm kültür sanat etkinliklerinin ayrıntılı bilgisine 
www.izmir.bel.tr/Kultursanat adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Bu adres üzerinden dilerseniz, gitmek istediğiniz konser, tiyatro, sergi ya da sinema için bilet satın 
alabilir, kültür sanat merkezlerine ilişkin detayları araştırabilir ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi 
kültür sanat haberlerini okuyabilirsiniz.

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
Adres: Mithatpaşa Caddesi No: 1087 Güzelyalı / İzmir
Telefon: 293 38 18
www.aassm.org.tr

İZMİRSANAT
Adres: Kültürpark Fuar Alanı 26 Ağustos Kapısı yakını
Telefon: 293 40 49
www.izmirsanat.org.tr

İSMET İNÖNÜ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
Adres: Kültürpark Fuar Alanı Lozan Kapısı yakını
Telefon: 293 46 04 

ATATÜRK FUAR AÇIKHAVA TİYATROSU
Adres: Kültürpark Fuar Alanı
Telefon: 293 17 05

AHMET PİRİŞTİNA KENT ARŞİVİ VE MÜZESİ
Adres: Şair Eşref Bulvarı No: 1-A Çankaya / İzmir
Telefon: 293 39 00
www.apikam.org.tr

ÇETİN EMEÇ SANAT GALERİSİ
Adres: 900 Sokak No: 17 Hisarönü / İzmir
Telefon: 293 35 22

BORNOVA AŞIK VEYSEL AMFİ TİYATRO
Telefon: 293 19 47 

TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI KÜLTÜR MERKEZİ
Telefon: 293 10 91

SPOR AKTİVİTELERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları yüzmeden futbola, basketboldan tekvandoya 21 ayrı 
branşta, 11 merkezde sporcu yetiştiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi spor okullarına ve spor merkezlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için:
www.ibsbspor.org
Adres: Celal Atik Spor Salonu Kültürpark Fuar Alanı / İzmir
Tel: 445 67 54
E-posta: bilgi@izmirbsbspor.org 

ASARLIK SPOR KOMPLEKSİ SPOR OKULU
Masa tenisi salonu, basketbol, jimnastik, pilates, tekvando, judo, kondisyon ve güreş eğitimleri 
Asarlık Spor Kompleksi Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Salon çevresinde ayrıca, 2 adet açık alan basketbol sahası ve 2 adet futbol sahası bulunur.
Adres: Evka-4 Spor Tesisleri 
Tel: 351 38 66 

ASARLIK ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU
Badminton, step, aerobik, sağlıklı yaşam, basketbol eğitimleri Asarlık Çok Amaçlı Spor 
Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21

BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI
Tenis eğitimleri Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilir.
Adres: Kızılay Mahallesi 506 sok. Bornova / İzmir
Tel: 293 38 76
 
BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI BUZ SPORLARI SALONU
Buz Hokeyi, buz dansı, artistik patinaj, senkronize buz dansı eğitimleri Bornova Aşık Veysel 
Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 293 42 12

EKREM AKURGAL YAŞAM PARKI BAYRAKLI SPOR OKULU
Basketbol, voleybol, futbol, step, aerobik, pilates, jimnastik ve tekvando eğitimleri Ekrem Akurgal 
Yaşam Parkı Bayraklı Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21 
 

HALKAPINAR ATATÜRK SPOR SALONU SEHA AKSOY ATLETİZM PİSTİ
Atletizm eğitimleri Halkapınar Atatürk Spor Salonu Seha Aksoy Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21
 
İNCİRALTI SPOR TESİSLERİ BALÇOVA
Faydalanmak isteyen sporseverler için halı saha, voleybol, açık basketbol alanları ile tenis 
kortları bulunmaktadır.  
Tel: 278 06 00 

İNCİRALTI KAYIK ALANI
Kano eğitimleri bu bölgede düzenlenmektedir.
Tel: 425 04 21

BOSTANLI REKREASYON ALANI TESİSLERİ
Tenis eğitimleri düzenlenmektedir.
Ayrıca rekreasyon alanında faydalanmak isteyen sporseverler için 4 tenis kortu, 3 basketbol 
sahası, bir adet de kondisyon aletleri parkı bulunur.
Tel: 362 48 28 
 
BAYRAKLI ÇİÇEK FUTBOL SAHASI
Tel: 345 87 47
 
YEŞİLYURT FUTBOL SAHASI 
Tel: 228 75 75

Vefat eden vatandaşın ölüm raporu; bağlı bulunduğu belediyenin sağlık işleri müdürlüğünden 
veya sağlık ocağı doktorundan alınır.
Vefat gece geç saatlerde olmuş ise doktordan veya sağlık kurumundan ölüm raporu alındıktan 
sonra Mezarlıklar Müdürlüğü’nün ALO 188 No’lu telefonunu arayıp bilgi veriniz. 
Araç kısa sürede gelir ve cenaze teslim alınır. 
İşlemler için sabah Ölüm Raporu ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile ilçe belediyesi sağlık işleri 
müdürlüğüne müracaat edilir. Ölüm Raporu, Gömü İzin Belgesi’ne dönüştürülür. 
Hastanede vefat olduğunda, Gömü İzin Belgesi hastane tarafından düzenlenir. 
Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanını getirmeyi unutmayınız. 
Gömü İzin Belgesi alınan cenazelerin defin işlemleri Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe’de ikamet 
ediyorsa Soğukkuyu Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde; Buca ve Gaziemir ilçelerinde ikamet 
ediyorsa Buca Kaynaklar Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde veya istek doğrultusunda 
Yenişehir’de bulunan Mezarlıklar Müdürlüğü Defin İşlemleri Servisi tarafından, mesai saatlerinde 
yapılır.
Daha önce aile kabristanı almış olanların yeni vefatlarında gömü işlemlerinde “aile kabristanı” 
olduğuna dair belgeyi de getirmeleri gerekmektedir. Defin işlemleri esnasında yıkama, araç, 
morg, gömü yeri ve ruhsat ücreti tahsil edilir. 
Vefat edenin ölüm raporunu 3 gün sonra merkezden alabilirsiniz. 
Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek durumda olanlar, muhtardan Fakir 
İlmühaberi getirdikleri takdirde  tüm işlemleri ücretsiz yapılır; vefat eden Doğançay Mezarlığı’na 
defnedilir. 
Cenazenin başka bir şehre nakli gerekiyorsa İlçe Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden Yol Nakil Belgesi 
alınıp, ilaçlanıp tabut mühürlendikten sonra soğutmalı cenaze araçları ile bedeli karşılığında nakil 
yapılır.

Üste Gömü İşlemleri
Bir mezarın üstüne, 5 yıl geçtikten sonra 1. dereceden yakınının gömüsü yapılabilmektedir. 
Daha önce ölmüş olanın defin belgesi temin edilir ve üste gömü formu ile birinci dereceden 
yakınının muvaffakatı alınarak gömü işlemi yaptırılır. 
Gömüsü yapılan mezarların mezar üstü inşaat yapımı gömü tarihinden en erken 3 ay sonra 
Mezarlıklar Müdürlüğü’nden inşaat ruhsatı alınarak yapılır. 

ALO 188 No’lu özel hat, 24 saat kesintisiz hizmeti vermektedir.
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Hızlı, güleryüzlü ve güvenilir iletişim için buradayız.

Çünkü,
  

  alanında yetkin personelimizle başvurularınızı almak için sizi bekliyoruz.
  İşlemlerinizin yapılmasını beklerken size evinizin rahatlığını sunuyoruz.

  Başvurunuzun takibini yapıyor, sizlerle yeniden görüşmek için sabırsızlanıyoruz.
  İzmir için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmak bize mutluluk veriyor.

Çünkü,

biz kocaman bir aileyiz.

Çünkü,

İZMİR BİZİM EVİMİZ.

  

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HALKLA İLİŞKİLER ve MUHTARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bu küçük rehberi sizler için hazırladık.
İstedik ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü hizmetlere ulaşmanın en kolay yolu 
hep elinizin altında olsun.
Bu kitapçıkta yanıtını bulamadığınız tüm sorular için bize danışabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü olarak 5 farklı 
birimle hizmetlerimizi sürdürüyoruz.
Bize ister telefonla, ister internet aracılığıyla, ister muhtarınızla görüşerek ya da isterseniz 
şahsen İzmir Büyükşehir Belediyesi binasına gelerek ulaşabilirsiniz.

Hemşehri İletişim Merkezi

“Bize kısaca HİM diyebilirsiniz.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı dinamik ve güleryüzlü bir ekibiz.

E-posta, web adresi, kiosk (metro istasyonlarında bulunan elektronik iletişim sistemi), 
faks ve mektup aracılığı ile bize ulaştırdığınız başvuruları kayıt altına alıyor, 
birimlerden ilgili yanıt geldiğinde en kısa sürede sizlere geri dönüş yapıyoruz.

Doğrudan ve kolay iletişimin adresi, HİM’e ulaşmak çok kolay.

him@izmir.bel.tr
www.him.izmir.bel.tr
www.izmir.bel.tr
www.twitter.com/izmirhim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak / İzmir

Faks: 293 39 95

Çağrı Merkezi

7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz Çağrı Merkezi’nde, uzman operatörlerimiz aracılığı ile başvurularınızı 
kayıt altına alıyor, ilgili birime yönlendiriyor ve işlem sonucunda sizleri haberdar ediyoruz.

Çağrı Merkezi’ne ulaşmak için aramanız gereken numara:
444 40 35

* Çağrı Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
İZSU’ya ilişkin başvuruları ALO 185 numaralı hattan kabul etmektedir.

Muhtarlar Masası

Yerel yönetimin ilk kademesi olan muhtarlarımızın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile doğrudan ve 
kolay iletişim kurmalarını Muhtarlar Masası ile sağlıyoruz. 
Dilek, öneri ve şikâyetlerinizi muhtarlarınız aracılığı ile de bize ulaştırabilirsiniz. 
Hizmet odaklı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Muhtarlar Masası ile muhtarlarımızı 
faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmenin yanı sıra, onların teknik donanım ve 
sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyoruz.

Muhtarlarımız için iletişim numaralarımız:
Tel: 293 15 90 – 293 15 31 – 293 12 76
Faks: 293 19 26

Santral

Hafta içi 08.00 – 17.00 saatleri arasında gelen tüm çağrılara cevap vererek ilgili birime 
yönlendiriyor, ayrıca birimler arası ve dış arama yetkisi olmayan birimlerin görüşme 
yapabilmelerini sağlıyoruz.

Santral numaramız: 293 12 00

Merkez -1 Telsiz

Emniyet ekipleri, belediye birimleri ve ilçe belediyelerinden telsiz ve telefon aracılığıyla iletilen 
ihbarların en kısa sürede ilgili birime aktarılmasını sağlıyor, acil müdahale gerektiren anlarda 
birimler arası koordinasyon kuruyoruz.

Tel: 293 13 14 – 293 11 00 - 293 11 98  /  Faks: 293 10 99

                           

İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Kurtarma ve Sağlık ekibi AKS, 7 gün 24 saat kesintisiz acil 
yardım hizmeti vermektedir.

Trafik kazası, yangın, patlama, su baskını, doğal afet, can kurtarma durumlarında cep telefonu, 
sabit telefon ya da ankesörlü telefonlardan ücretsiz telefon hattı 110’u arayabilirsiniz.

Suç teşkil eden bir durumla karşılaştığınızı düşünüyor ve kolluk kuvvetlerine ihtiyaç duyuyorsanız 
Emniyet Genel Müdürlüğü acil ihbar ve yardım hattı 155’i aramalısınız.

Acil durum görüşmelerinde yetkililere, sakin bir ses tonu ve anlaşılır ifadeler ile bulunduğunuz 
adresi, acil durumun türünü ve tehlikede olan kişi sayısını bildiriniz.

 

ULAŞIM VE ULAŞIM KARTLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanına hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması 
için kara-deniz-demir yolu entegrasyonunu hedef edinerek ulaşım hizmetlerini sürdürür.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu taşıt seçenekleri arasında temel olarak otobüs, 
metro, banliyö sistemi, yolcu gemisi, arabalı vapur, bisiklet ve faytonlar yer alır.
Gitmek istediğiniz yere en kolay nasıl ulaşabileceğinizi öğrenmek için güzergâh ve taşıt 
seçeneklerinizi gösteren Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi’nden yararlanabilirsiniz.
Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi: asps1.unibel.com.tr
 
İzmirim Kart
Toplu ulaşım araçlarından yararlanmak için İzmir’de “İzmirim Kart” adı verilen elektronik kart 
sistemi kullanılır. İzmirim Kart, tüm toplu taşıma araçlarında geçerlidir ve kentin hemen her 
köşesinde bulunan İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan temin edilebilir. 
İzmirim Kart’ı yalnızca bir defa satın almanız yeterlidir. Kartın geçerlilik süresi yoktur. İster yetkili 
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan, ister aktarma merkezlerindeki otomatlardan 
dilediğiniz zaman ve dilediğiniz kadar bakiye yüklemesi yapabilirsiniz. Bakiyeniz, kartınızı taşıt 
araçlarında bulunan elektronik sayaçlara gösterdikçe azalır. Bakiye tükendiğinde karta yeniden 
yükleme yapmanız gerekir.
Size en yakın İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’nı www.eshot.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

90 Dakika Uygulaması
İzmir’de toplu ulaşım araçlarını tercih eden yolcuların İzmirim Kart bakiyelerinden 90 dakika 
içinde yalnızca ilk binişlerinde bilet ücreti düşer.
İzmirim Kart’ınızı araçlardaki elektronik sayaca göstermenizi takip eden 90 dakika boyunca, 
tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilirsiniz.
90 dakika sonraki ilk yolculukta kart bakiyenizden yeniden bir binişlik ücret düşer.

3-5 Bilet
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktaları’nda bulunan “3-5 Bilet” isimli kartlarla da yolculuk 
yapabilirsiniz. 3-5 Bilet üç farklı seçenekle satışa sunulur; iki binişlik, üç binişlik ya da beş binişlik 
alternatifleri mevcuttur. İzmirim Kart’tan farklı olarak 3-5 Bilet ile 90 dakika uygulamasından 
yararlanılamaz. 3-5 Bilet’e yeniden yükleme yapılamaz. 3-5 Bilet’in geçerlilik süresi ilk kullanım 
tarihinden itibaren 35 gündür.

Otobüs
Otobüs ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına ESHOT Genel Müdürlüğü 
tarafından sürdürülür.

İzmir şehir merkezinde otobüs seferleri 24 saat kesintisiz olarak gerçekleştirilir.
Baykuş adı verilen gece otobüsleri gece 12’den sabah 6’ya kadar bir saat arayla şehir merkezi 
Konak ile Evka-3, Tınaztepe, Gaziemir, Balçova ve Çiğli arasında karşılıklı hareket eder.
Otobüs sefer saatleri, hat numaraları ve güzergâhlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için ESHOT’un resmi 
internet sitesini ziyaret edebilir ya da çağrı merkezini arayabilirsiniz.
www.eshot.gov.tr    
Çağrı Merkezi: 320 0 320

Metro
Metro ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İzmir Metro A.Ş. tarafından 
sürdürülür. İzmir metro ağı kapsamında 17 metro istasyonu bulunur. Bunlar sırasıyla Fahrettin 
Altay, Poligon, Göztepe, Hatay, İzmirspor, Üçyol, Konak, Çankaya, Basmane, Hilal, Halkapınar, 
Stadyum, Sanayi, Bölge, Bornova, Ege Üniversitesi ve Evka – 3 istasyonlarıdır. Hilal, yolcuların 
banliyö sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur. Halkapınar, hem banliyö sistemine 
geçiş istasyonu hem de otobüslerin aktarma merkezidir. Fahrettin Altay istasyonundan da 
otobüslerin aktarma merkezine ulaşılabilir. Metro sefer saati ve ücretlerine ilişkin ayrıntılı bilgi 
için Metro A.Ş. resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
www.izmirmetro.com.tr

Banliyö
İzmir’de banliyö ile toplu ulaşım hizmetleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD’nin %50 
ortaklığı ile kurulmuş olan İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi A.Ş, kısa adıyla İZBAN tarafından 
sürdürülür. İZBAN ağı kapsamında, Cumaovası ile Aliağa arasında yer alan 32 istasyon bulunur.
Hilal, yolcuların metro sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur.
Halkapınar ise hem metro sistemine geçiş istasyonu, hem de otobüslerin aktarma merkezidir.
İZBAN sefer ve ücretlerine ilişkin bilgi için İZBAN internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
www.izban.com.tr

Yolcu Gemisi ve Arabalı Vapur
Yolcu gemisi ve arabalı vapur ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına 
İZDENİZ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Yolcu gemisi seferleri Bostanlı, Karşıyaka, Bayraklı, Alsancak, Pasaport, Konak, Göztepe ve 
Üçkuyular olmak üzere 8 iskeleden yapılır.
Günübirlik tatil yaparak denizin tadını çıkarmak isteyenler için yaz sezonu boyunca Yassıcaada’ya 
da yolcu gemisi seferleri düzenlenir. 
Arabalı vapur seferleri ise Üçkuyular ve Bostanlı iskeleleri arasında şehir içi trafiğine girmeden 
keyifli, güvenli ve hızlı yolculuk imkânı sağlar.
Yolcu gemilerinin ve arabalı vapurların sefer saat ve tarifelerini iskelelerden temin edebileceğiniz 
broşürlerden ya da İZDENİZ resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.
www.izdeniz.com.tr

Bisiklet
İzmir’de motorlu araç kullanımını azaltmak, çevre kirliliğini ve trafik sorununu en aza indirmek ve 
sağlıklı yaşamı özendirmek amacı ile kent bisikleti kiralama sistemi BİSİM oluşturulmuştur.
Şehir merkezinde sahil şeridi boyunca rastlayacağınız bisiklet istasyonlarından dilediğiniz saatte 
bisiklet kiralayabilir, bisikletinizi istediğiniz güzergâhta kullanabilir ve herhangi bir istasyona 
bırakabilirsiniz.
BİSİM sistemi ile ister kredi kartı kullanarak, ister sisteme üye olarak bisiklet kiralayabilirsiniz.
Üyelik işlemleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
BİSİM üyesi olmak, kira ücretlerini öğrenmek, kira koşulları ve istasyonlar hakkında ayrıntılı 
bilgiye ulaşmak için BİSİM resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz.
www.bisim.com.tr  
Tel: 433 51 55

Fayton
İzmir’de ulaşım seçeneklerinin en keyiflisi kentin simgesi haline gelen faytonlardır.
Fayton hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Tarihi görünüşü örnek alınarak özgün modeline uygun yapılan Victoria Klasik tipi modern 
faytonlar, özel giyimli, sürüş, davranış, duruş ve yabancı dil eğitimi almış sürücüler tarafından 
idare edilir ve Haflinger cinsi atlar ile çekilir.
Siz de bu keyfi yaşamak için İzmir Limanı, Gündoğdu Meydanı ya da Konak Pier istasyonlarından 
faytona binebilir, dilerseniz sahil şeridinde, dilerseniz tarihi noktalara doğru nostaljik bir gezinti 
yapabilirsiniz.
Ayrıca, özel günlerinizde önceden randevu almak ve gerekli ödemeleri karşılamak kaydıyla 
fayton kiralayabilirsiniz.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Tur Otobüsleri
İzmir’i, şehir merkezinde panoramik bir tur atarak tanımak isteyen yerli ve yabancı turistler için 
tasarlanan üstü açık tur otobüsleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından işletilir.
Otobüslerde Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca anlatımların yapıldığı rehber 
kulaklıklar bulunur. Ayrıca 6 dilde hazırlanmış güzergâh haritalı İzmir broşürleri de tur 
otobüslerini kullanan yolculara hediye edilir.
Tur otobüsleri için alınan biletler 24 saat geçerlidir. Otobüslerden güzergâh üzerindeki herhangi 
bir durakta inebilir ve aynı biletle yeniden binebilirsiniz.
Panoramik şehir turları saat 09.30’da başlar. Her 30 dakikada bir hareket eden otobüslerin son 
sefer saati ise 16.00’dır.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Kayıp Eşya
Otobüs, metro, banliyö, yolcu gemisi ya da arabalı vapurda eşyanızı unutursanız kayıp eşya 
bürolarına danışabilirsiniz.
ESHOT – İZULAŞ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: 544 Sok. No: 2 Yağhaneler - Konak / İzmir 
Tel: 250 29 77
Kayıp eşyanızın durumunu www.eshot.gov.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Kayıp Eşya Formu’nu doldurarak da 
sorgulayabilirsiniz.
METRO Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Halkapınar İstasyonu / İzmir
Tel: 461 54 45 / Dahili: 9255
İZBAN Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Salhane İstasyonu / İzmir
Tel: 398 32 32
İZDENİZ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Bostanlı Vapur İskelesi Bostanlı / İzmir
Tel: 330 50 71

ULAŞIM KARTLARI

Toplu ulaşım kartları ile ilgili tüm işlemler ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları 
Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülür.
Kart talebi, yenileme, çalınma-arıza bildirimi, bakiye itirazı, dolum-kullanım bilgi talebi gibi 
ulaşım kartlarına ilişkin her konuda Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne danışabilirsiniz.
Adres: Milli Kütüphane Cad. No: 10/1C Konak – İzmir
Tel: 483 64 63

ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI

Engelli Bireyler
Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan kişiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen 
Engelli Kimlik Kartı ya da daha önce verilen Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Engelli 
Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanlarını görevli personele göstererek toplu ulaşım araçlarından 
ücretsiz faydalanır. 
Kartlarında “Ağır Engelli” olarak belirtilen ya da “Ulaşımda Refakatçi Hakkı Vardır” ibaresi bulu-
nan kişiler ise kendileri ile birlikte bir refakatçi ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlana-
bilir.
65 Yaş ve Üzeri 
İzmir’de 65 yaş ve üzeri herkes, nüfus cüzdanlarını yetkili görevlilere göstererek toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

Şehit Aileleri
Şehit Aileleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen Şehit Ailesi Kartı ya da 
ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından verilen bakiye 
gerektirmeyen İzmirim Kart ile toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabilir.

Gaziler
Gaziler ve gazi yakınları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kendilerine verilen 
Gazi Kartı ya da Gazi Ailesi Kartı ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

ÜCRETSİZ ULAŞIM KARTLARI

TÜİK Kartı: Sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için alanda 
görevlendirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) personeli, görev süresince, toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

PTT Kartı: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT bünyesinde dağıtıcı olarak görev yapan 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur personel toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Zabıta Kartı: İzmir sınırları içindeki belediyelerde çalışan zabıta memur personel toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

Basın Kartı: Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen Sarı Basın Kartı sahibi  
basın mensupları toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Polis Kartı: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapan 
emniyet hizmetleri sınıfı personeli toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Orman Muhafaza Kartı: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza 
memurları resmi üniformalı oldukları sürece toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanır.
 
İNDİRİMLİ ULAŞIM KARTLARI

Öğrenci Kartı: Öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından verilen Öğrenci Kartı ile toplu 
ulaşımdan indirimli faydalanır. Öğrenci kartı öğretim yılı başında okul idareleri tarafından 
gerçekleştirilen toplu başvurular aracılığı ile hazırlanır. Toplu başvurudan yararlanamayan 
öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü resmi internet adresi www.eshot.gov.tr üzerinden bireysel 
başvuruda da bulunabilir. İzmir dışında öğrenim gören öğrenciler indirimli seyahat edebilmek için 
üniversitelerinden aldıkları kimlik kartları ya da öğrenci belgesi ile ESHOT Genel Müdürlüğü 
resmi internet adresi üzerinden bireysel başvuruda bulunabilir.
 www.eshot.gov.tr

Öğretmen Kartı: Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma 
Bakanlığı’na bağlı örgün eğitim kurumlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 
kadrolu olarak çalışan eğitim ve öğretim sınıfı personeli Öğretmen Kartı ile toplu ulaşım 
araçlarından indirimli olarak yararlanır.

60 Yaş Kartı: İzmir sınırları içinde ikamet eden 60-65 yaş arası kişiler, günün her saatinde 
öğrenci tarifesi ödeyerek toplu ulaşımdan indirimli yararlanır. 

ÇEVRE

İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre ve insan sağlığını korumak ve iyileştirmek amacı ile çevre 
kirliliğine yol açan her türlü kirleticiye karşı gerekli önlemleri alır ve ilgili denetimleri sürdürür.

Evsel Atıklar
İzmir’de çöp konteynerlerinde biriken evsel atıkların özel atık toplama araçları ile toplanması, 
sokaklar söz konusu olduğunda ilçe belediyelerinin, ana arterler söz konusu olduğunda ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundadır.
İlave çöp konteyneri konulması, çöp konteynerlerinin yıkanması gibi talepler ya da çöplerin 
düzenli toplanmaması ya da toplanırken gürültü yapılması gibi şikâyetlere ilişkin başvurular 
sokak konteynerleri ile ilgili ise ilçe belediyelerine, cadde konteynerleri ile ilgili ise İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmelidir.

Tıbbi Atık
Hastaneler, veteriner klinikleri, poliklinikler, tıbbi tahlil laboratuvarları, muayenehaneler ve diş 
kliniklerinden çıkan tıbbi atıklar, konusunda yetkin eğitimli personel aracılığı ile özel araçlarla 
toplanır ve sterilizasyonu gerçekleştirilmek üzere çevreye zarar vermeden bertaraf tesislerine 
iletilir.

Sanayi Atıkları
Evsel nitelikli ya da düzenli depolama kriterlerine uygun ve analizi yapılmış sanayi atıkları, ilgili 
firmalar tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Düzenli Çöp Depolama Tesisi’ne getirildiği 
takdirde bertaraf edilir.

Moloz Atıkları
Çeşitli kurum ve kuruluşlar inşaat ya da yıkıntı atıklarını, ilçe belediyelerinden Ek-2 belgesi 
aldıktan sonra izinli taşıyıcılar aracılığı ile yasal moloz depolama alanlarına bırakabilir.
İzmir’deki moloz depolama alanlarını öğrenmek, inşaat ya da yıkıntı atıklarını uygun alanlara 
bırakabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak 
başvuruda bulunabilirsiniz.

İlaçlama ve Haşere ile Mücadele Çalışmaları
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca modern yöntemlerle sürekli olarak sivrisinek ile 
mücadele çalışmaları gerçekleştirir.
Hamamböceği, bit, pire, karasinek gibi haşere ve fare mücadelesi için ise hem iç hem de dış 
mekânlara özel ilaçlama çalışmaları yapılır. 
Sokak ve caddelere yerleştirilen çöp konteynerleri haşere üremesine karşı düzenli olarak ve 
talep üzerine ilaçlanır.

İhtiyaç duyduğunuz ilaçlama çalışması için Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü’nü 
arayabilirsiniz. 

Tel: 293 37 14 - 15

Hava Kirliliği
Karşıyaka, Bornova, Güzelyalı ve Alsancak’ta bulunan modern hava kirliliği ölçüm istasyonlarında 
yapılan ölçümlerle hava kirliliği değerleri 24 saat aralıksız olarak izlenir.
Hava kirliliği denetim ekibi, kalitesiz yakıt kullanan, satan ya da kalorifer, kazan, baca bakım ve 
temizliklerini yapmayan konut, işyeri ve sanayi tesislerini tespit eder. Kirliliğin önlenebilmesi için 
denetimleri yapar ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
Hava kirliliğine sebep olduğunu düşündüğünüz kişi ya da kuruluşları Hava Kirliliği Denetim 
Birimi’ne bildirebilirsiniz.

Tel: 293 13 84

Gürültü Kirliliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi yalnızca birinci sınıf gayri sıhhi işletmelere ilişkin gürültü kirliliği 
denetimlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. 
Gürültü kirliliğine yol açan diğer her türlü kurum, kuruluş ya da konutların denetimi ilçe 
belediyelerinin görevidir.
Bu nedenle eğer gürültü kaynağı birinci sınıf gayri sıhhi işletme ise HİM’e başvurabilir, değil ise 
başvurunuzu ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi uyuşmazlıkların çözümünde konu ile ilgili uzman ekip ve teknik 
destek sağlar.

Körfez Denetimi
İzmir Körfezi’ne atık bırakan, limanda yük alımı ve boşaltımı sırasında çevre kirliliği yaratan 
gemileri Körfez Denetim Ekibi kontrol eder. Deniz yüzeyindeki atıkları toplayarak körfezin temiz 
tutulmasını sağlar.
Denize atık madde bıraktığını tespit ettiğiniz kişi, kurum ya da kuruluşlara ilişkin bildirimlerinizi 
Körfez Denetim Şefliği’ne iletebilirsiniz.

Tel:  293 14 26 

SU VE KANALİZASYON İŞLEMLERİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İZSU; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları 
dahilinde yaşayanların içme suyu ve atık su hizmetlerini, çevre ve insan sağlığını esas alarak, 
etkin, verimli ve kesintisiz olarak yürütür.
Su ve atık su işlemlerine ilişkin ihtiyaç duyduğunuz her konuda danışmak için 185 numaralı 
telefon hattını arayabilir ya da Cumhuriyet Bulvarı No: 16 - Konak adresinde bulunan İZSU Genel 
Müdürlüğü’nü ziyaret edebilirsiniz.

YENİ ABONE
Yeni abonelik için gerekli belgeler:
•  Yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı) aslı ve fotokopisi
•  Numaralandırma krokisi ya da belgesi aslı ve fotokopisi
•  Tapu aslı ve fotokopisi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Kanal ruhsatnamesi
•  DASK (Doğal Afet Sigortası) belgesi (15.06.2004 tarihinden sonra yapı kullanma izin belgesi 
almış olanlar için)
Abone ücreti, ilgili yetkililer tarafından tespit çalışması yapıldıktan sonra, bağlanacak suyun 
şebekeye olan mesafesi, çapı gibi özellikler dikkate alınarak belirlenir.
Piyasadan temin edeceğiniz yeni su sayacı; İZSU standartlarına uygun, gliserin korumalı ve yaş 
tip su sayacı olmalıdır.

SAYAÇLAR
Sayaç Değiştirme
İZSU Genel Müdürlüğü ya da ilgili şube müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunmanız halinde, 
“sayaç değiştirme bülteni” düzenlenir ve arızalı olduğu tespit edilen sayaç değiştirilir.
Sayacın sarfiyat göstermediği dönemler için ise geriye dönük kıyas tahakkuku yapılarak ödeme 
miktarı belirlenir.

Su Faturasına İtiraz
Su faturasında belirtilen kullanım ve ödeme miktarlarının hatalı olduğunu düşünüyorsanız bağlı 
bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz.
İtiraz durumunda, sayacınızın kontrolü için İZSU tarafından düzenlenen dilekçe Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’ne gönderilir.
Faturaya itirazda bulunduysanız, işlem sonuçlanana kadar ödemeyi izinli duruma getirme 
talebinde bulunabilirsiniz.

Kontrol sonucunda sayacınız arızalı çıkarsa ve fatura bedelinizi itiraz öncesinde yatırmış iseniz 
ödemiş olduğunuz tutar, isteğinize bağlı olarak ya müteakip ödemenizde otomatik olarak 
düşürülür ya da tarafınıza ödenir.

Abonelik Dondurma (Geçici Kapama İşlemi)
Belirli bir süre için kullanılmayacak konut ya da iş yeri için geçici kapama işlemi yapılabilir. 
Geçici kapama uygulanacak tarihler verilen dilekçede belirtilmelidir.
Bu işlemin gerçekleşmesi için, abone numaranıza kayıtlı herhangi bir borç bulunmaması 
gerekmektedir. Bu durumda, abone servisi sayacı sökmeden geçici kapama işlemi yapabilir. 
Geçici sürenin bitimine kadar sarfiyat faturası düzenlenmez.

Abone İptal İşlemi
Aboneliğinizin iptalini istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurunuz.
Abone numarasına kayıtlı tüm borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız. 
Sayaç söküm işlemi yapıldıktan sonra abone teminatı tarafınıza iade edilerek işlem tamamlanır.

İsim değişikliği
Abone ismi değişikliği talep ediyorsanız, bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ve 
kimlik fotokopisi, DASK poliçesi, tapu ya da ikametgâh belgesi ile birlikte başvurunuz. 
Abone numaranıza kayıtlı tahakkuk ve tahsilat borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız.  
Başvurunuz sonucunda teminat ücreti alınarak sözleşme imzalanır ve işlem tamamlanır.
 
Su açma işlemi
Yazılı talepte bulunarak yerinden kaldırdığınız sayacınızı yeniden bağlamak ya da kesilen 
suyunuzu yeniden açtırmak istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne 
başvuruda bulunabilirsiniz. 
Sayacınız borcunuzdan ötürü yerinden kaldırıldıysa ya da borç nedeni ile suyunuz kesildiyse 
gerekli ödemeyi yaptığınız takdirde sayacınız yeniden takılarak, suyunuz açılır.

Çok Sayaçtan Tek Sayaca 
Apartmanınızda her daireye ait ayrı sayaçlarınızı söktürmek ve hidrofor sistemi ile ortak 
su kullanmak istiyorsanız, apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu çok sayaçtan tek sayaca 
geçiş sağlanır.

Tek Sayaçtan Çok Sayaca Geçiş
Tek sayaçla hidrofordan ortak su kullanıyorsanız ve sayaçlarınızın ayrılarak farklı abonelikler 
oluşturulmasını istiyorsanız apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu tek sayaçtan çok sayaca 
geçiş sağlanır.

İZSU Şebekesi Dışındaki Kaynaklardan Temin Edilen Suyun Kullanılması

İZSU şebekesi dışındaki kaynaklardan temin ettiğiniz suyu kullanıyorsanız, ilgili İZSU Şube 
Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak Atık Su Abonelik Sözleşmesi imzalamanız gerekir.
Abonelik ücreti, sözleşme imzalandıktan ve sayaç bağlandıktan sonra ilk sarfiyat faturasına 
eklenir.

Ayrıca İZSU Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak için Alo 185 numaralı hattı arayarak;
•  Su ve kanalizasyon şebeke arızalarını günün her saati bildirebilir,
•  Semtinizdeki planlı su kesintilerini öğrenebilir, 
•  Kaçak su kullanımlarını ihbar edebilir,
•  Dış mekânlardaki kanallardan kaynaklanan koku şikâyetlerinizi iletebilirsiniz.

Yaşadığınız bölge ile ilgili, 
•  Yağmur suyu ızgarası
•  Su tahliye hattı yenilemesi
•  Dere ıslahı yapımı
•  Dere üstü yaya köprüsü yapımı talebinde bulunabilirsiniz.
Dilek, öneri ve şikâyetleriniz ilgili birimlere aktarılacak, tarafınıza en kısa sürede geri dönüş 
yapılacaktır.

İZSU’nun sağladığı tüm hizmetlere ilişkin ayrıntılı bilgi için: 
www.izsu.gov.tr

İMAR İŞLERİ 

Parsel planlama, numaralandırma, yapı ruhsatı verme, yapı kullanım izni verme, ruhsatsız/kaçak 
yapılaşmayı önleme gibi her türlü imar uygulaması yetki ve sorumluluğu ilçe belediyelerine aittir.
Söz konusu konulara ilişkin başvurularınızı ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile İmar Denetim Dairesi 
Başkanlığı görev yetki ve sorumlulukları ise;

•  İmar yönetmeliği, yüksek yapılar yönetmeliği, otopark yönetmeliği uygulama esasları gibi 
gerekli yönetmelikleri hazırlamak, mevcut yönetmeliklere ilave ya da düzenlemeler yapmak,
•  İlçe belediyelerine esas olmak üzere otopark bölge sınırları bedellerini saptamak ve 
güncelleştirmek,
•  Yüksek Yapılar Yönetmeliği gereğince İnceleme Kurulu’nu toplayarak alınan kararları talep 
sahibine ve ilgili meslek odalarına bildirmek,
•  İmar denetimleri yapmak,
•  İmar mevzuatına ilişkin uygulamaları değerlendirmek ve uygulama birliğini sağlayıcı ve 
bağlayıcı koordinasyon kararları almak, uygulanmasını denetlemektir.

ALTYAPI KOORDİNASYON HİZMETLERİ

Altyapı koordinasyon hizmetlerinin başlıca amacı; şehrin temel altyapı çalışmaları için gerekli 
izinlerin sağlanması, çalışmaların denetiminin gerçekleştirilmesi ve koordinasyon içinde sonuca 
ulaştırılmasıdır.

Bunlar arasında öncelikli olarak:
•  İçme suyu ve kanal projeleri,
•  Elektrik, gaz, telefon, fiberoptik bağlantı hattı projeleri,
•  Banliyö ve metro enerji besleme projeleri,
•  Yollar ve kaplama hizmetleri yer alır.

Bu kapsamda, İzmir içinde altyapı çalışması yapmak isteyen kamu kurum-kuruluşları, 
özel-tüzel şahıslar AYKOME’ye müracaat ederek kazı izni almalıdır. 

İzinsiz veya ruhsata aykırı yapılan çalışmalarda iş durdurulur ve cezai işlem uygulanır.

Denetim ve tuhsat işlemleriniz için Altyapı Koordinasyon Merkezi’ni arayabilirsiniz.
Tel: 293 40 24 – 293 14 04

İLAN VE REKLAM DÜZENLEME İŞLERİ

İlan, reklam ve tanıtım araçlarının kullanımı İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam 
Yönetmeliği uyarınca düzenlenir. Söz konusu yönetmeliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi 
internet adresi www.izmir.bel.tr üzerinde bulunan dokümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

İlan ve reklam uygulamalarını bağlı bulunduğunuz ilçe sınırları içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız ilçe belediyesine, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’ne 
izin başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü iletişim bilgileri:
Tel: 293 42 44 
E-posta: kentestetigi@izmir.bel.tr

VETERİNERLİK HİZMETLERİ

Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların bakımı ve denetimi; mesai saatleri içinde öncelikli olarak 
bulundukları ilçe belediyelerinin, saat 18.00’den sonra ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
sorumluluğundadır. Sokak hayvanlarına ilişkin bakım, kısırlaştırma ya da gürültü konularında 
başvurularınızı bağlı bulunduğunuz ilçe belediyesine iletebilirsiniz.

Ancak engelli, ağır hasta ve kendine bakamayacak durumda olan ya da toplumla uzlaşamayan 
saldırgan sokak köpekleri ile sahipleri tarafından bakılamayan evcil köpekler İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Işıkkent Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne kalıcı olarak kabul 
edilir.

Saldırgan sokak köpeklerinin bakımevine kabulü, ancak bir kişinin yaralanmasına sebep olduğu 
ve o kişi yaralanmaya ilişkin doktor raporu beyan ettiği takdirde gerçekleşir.

Yaralı sokak hayvanları tedavi, kısırlaştırma ve aşı işlemleri yapıldıktan sonra (köpekler kulak 
küpeleri takılarak, kediler ise kulaklarına işaret bırakılarak) alındıkları bölgeye geri bırakılır.

Bakımları yapılmak üzere belediyeler tarafından alıkonulan sokak hayvanları 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu’na göre alındıkları yere geri bırakılmak zorundadır.

Köpek sahibi olmak isterseniz İzmir Büyükşehir Belediyesi Işıkkent Köpek Bakımevi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’ne güvenle başvurulabilirsiniz. Merkezden sahiplenilen köpeğiniz size 
aşıları yapılmış ve kısırlaştırılmış olarak ücretsiz teslim edilir.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunu gereğince yerel yönetimlerin sahipli hayvanlara hizmet 
vermesi yasaklanmıştır.
 
Yaralanmış sahipsiz sokak hayvanları için İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri 
Şube Müdürlüğü Acil Müdahale Ekibi’ne ulaşmak için:
293 39 80

ZABITA HİZMETLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehir içinde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için zabıta 
hizmetleri sürdürür. Bunu yerine getirirken kurallara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen 
ceza ve diğer yaptırımları uygular.

•  Çevreye zarar verdiği tespit edilen kuruluşların geçici olarak mühürlenmesi, kapatılması, 
işyeri sahipleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması,
•  Sebze ve meyve haline getirilen kaçak sebze meyveye el konulması, getirenler hakkında 
para cezası uygulanması,
•  İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliğine aykırı reklam panoları, bez afiş, tahta pano, levha ve 
tentelerin toplatılması, sahipleri hakkında para cezası uygulanması İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanlığı görevleri arasındadır.

Seyyar satıcıların yakalanması, mallarına el konulması, sağlığa zararlı ürünlerinin imha edilmesi, 
ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır.

Bu konulara ilişkin dilek, öneri ve şikayetlerinizi 444 40 35 numaralı telefondan HİM’e 
iletebilirsiniz.

Hatalı park eden araçların çekilmesi, kurtarılması ve götürülmesi yetki ve sorumluluğu ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda değil, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndedir.

EŞREFPAŞA HASTANESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, toplumun her kesimine kaliteli sağlık hizmeti 
sunan, ileri teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü bir sağlık kuruluşudur.
200 yatak kapasitesi, 9 ameliyat odası, 2 doğumhanesi bulunan Eşrefpaşa Hastanesi 600’e yakın 
personeli ile hızlı, güvenli ve etkili bir hizmet anlayışı oluşturma hedefi ile çalışır.

Hizmet Birimleri    

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Plastik Cerrahi    Aile Hekimliği   

Ortopedi ve Travmatoloji   Anestezi    Göğüs Hastalıkları  

Genel Cerrahi    Beslenme ve Diyet   Nöroloji   

Üroloji     Biyokimya Laboratuvarı  Kardiyoloji   

Göz     Patoloji Laboratuvarı   Psikiyatri   

Diş     Mikrobiyoloji Laboratuvarı  Dahiliye   

Radyoloji    Uyku Bozuklukları   Dermatoloji   

KBB     Spor Hekimliği   Enfeksiyon Hastalıkları 

Kadın Hastalıkları ve Doğum İlkyardım Eğitim Merkezi  Fizik Tedavi ve 

Çocuk ve Ergen Ruh    
Sağlığı ve Hastalıkları   

Ambulans Hizmeti

Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde iki adet kırmızı kuşaklı acil yardım ambulansı, 5 adet mavi 
kuşaklı hasta nakil ambulansı ve 1 adet tam teşekküllü diş sağlığı taraması ve tedavi hizmetleri 
aracı bulunur.
Ambulans ile nakil hizmetinden yararlanmak isterseniz www.esrefpasahastanesi.izmir.bel.tr 
adresinde bulunan Ambulans Talep Formu’nu doldurabilir ya da dilekçe yazarak Eşrefpaşa 
Hastanesi Başhekimliği’ne başvurabilirsiniz.

HUZUREVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi 70 dönüm arazi üzerinde bir adet çok katlı 
bina ve ikisi ağır bakım (geriatri) servisi olmak üzere 12 adet tek katlı servisten oluşur. Çok katlı 
binasında, 264 yaşlıya, 44 yaşlı kapasiteli ağır bakım servisinde ise hastalığı ağır seyreden 
yaşlılarımıza hizmet verir.

Huzurevine Kabul Şartları
•  60 yaş ve üzeri yaşta olmak
•  Günlük yaşam faaliyetlerini (yeme, içme, tuvalet gibi)bağımsız yapabilecek nitelikte olmak
•  Yatalak ya da devamlı yatarak tıbbi tedavi ve bakıma ihtiyacı olmamak
•  Beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını karşılamasına engel olacak sakatlığı ve bir hastalığı 
bulunmamak
•  Ruhsal sağlığı yerinde olmak
•  Bulaşıcı ve sürekli tedaviyi gerektiren ağır hastalıklara sahip olmamak
•  Uyuşturucu madde ve alkol kullanmamak
•  Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu Sosyal İnceleme Raporu ile saptanmış olmak

Başvuru Evrakları 
•  Başvuru dilekçesi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Ekonomik durum araştırma belgesi
•  4 adet fotoğraf 
•  Sağlık kurulu raporu (huzurevine yerleşme aşamasında istenir)

Verilen Hizmetler
•  Diyetisyen kontrolünde hazırlanan üç öğün yemek
•  Ara öğün olarak çay ve süt servisi
•  Doktorlar tarafından verilen poliklinik hizmeti
•  İleri tetkik ve tedavi için Eşrefpaşa Hastanesi’ne ve diğer hastanelere sevk işlemleri
•  Üç aylık rutin kan ve idrar taraması yaptırılması
•  Yıllık portör ve akciğer taraması yaptırılması
•  Uzman doktorlar tarafından önerilmişse fizik tedavi hizmeti
•  Sağlık durumu uygun yaşlılar için spor merkezi
•  Haftada bir gün çamaşır yıkama, ütüleme hizmeti
•  Sosyal aktiviteler (gezi, spor ve yürüyüş faaliyetleri, koro çalışmaları, yemek organizasyonları)
•  Sosyal servis ekibi tarafından sürdürülen psiko – sosyal destek çalışmaları
•  Kütüphane hizmeti
•  Elişi atölyesi
•  Hobi bahçeleri

Adres: Çamlık Mahallesi Menderes Caddesi No: 418 Gürçeşme-Buca / İzmir
Tel: 293 17 91
GÜÇSÜZLER EVİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Örnekköy’deki 
Müyesser Turfan Güçsüzler Evi, özellikle soğuk kış aylarında, çeşitli kaynaklardan gelen 
bildirimler doğrultusunda sokakta yaşayan evsiz vatandaşlara yemek ve barınma olanağı sağlar.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılır, ihtiyaç halinde Eşrefpaşa 
Hastanesi’nde tedavileri gerçekleştirilir. 3 ay olarak belirlenen barınma hakkı süresi ihtiyaç 
durumuna göre uzatılabilir.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşlardan yaşı uygun olanlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
İzmir İl Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar ile huzurevi ya da bakım merkezlerine 
yerleştiriliyor, çalışabilecek durumda olanlar ise Türkiye İş Kurumu İŞKUR’a yönlendirilerek iş 
bulmaları sağlanıyor.

Adres: 7449 Sok.  No: 16 Zübeyde Hanım  Mah. Örnekköy – Karşıyaka / İzmir
Tel: 361 71 51

Şiddet gören, maddi gücüne el konan, istemediği halde ilişkiye zorlanan, aşağılanan ya da 
ayrımcılığa uğrayan kadınlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi var.
Tüm kadınlar Kadın Danışma Merkezi’nden ücretsiz psikolojik, hukuki ve sosyal danışmanlık 
hizmeti alabilir, dilerse çocukları ile birlikte Kadın Sığınma Evi’ne konuk olabilir.

Kadın Danışma Merkezi iletişim bilgileri: 
 
Adres: Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü
Kültürpark Fuar Alanı – İzmir
Tel: 293 4 293    Faks: 445 30 88
E-posta: kadindanisma@izmir.bel.tr
kadindanisma.izmir.bel.tr

YARDIMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de yaşayan herkesi zor gününde de yalnız bırakmamayı hedef 
edinerek faaliyetlerini sürdürür. Bu amaçla ihtiyaç sahibi kişilerin sosyal hayata katılımını, sadece 
yardım dağıtarak değil, sorunlarına kalıcı çözüm üreterek destekler.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na aşağıdaki konularda 
başvurabilirsiniz. 

 

KENT EKMEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği tüm kültür sanat etkinliklerinin ayrıntılı bilgisine 
www.izmir.bel.tr/Kultursanat adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Bu adres üzerinden dilerseniz, gitmek istediğiniz konser, tiyatro, sergi ya da sinema için bilet satın 
alabilir, kültür sanat merkezlerine ilişkin detayları araştırabilir ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi 
kültür sanat haberlerini okuyabilirsiniz.

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
Adres: Mithatpaşa Caddesi No: 1087 Güzelyalı / İzmir
Telefon: 293 38 18
www.aassm.org.tr

İZMİRSANAT
Adres: Kültürpark Fuar Alanı 26 Ağustos Kapısı yakını
Telefon: 293 40 49
www.izmirsanat.org.tr

İSMET İNÖNÜ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
Adres: Kültürpark Fuar Alanı Lozan Kapısı yakını
Telefon: 293 46 04 

ATATÜRK FUAR AÇIKHAVA TİYATROSU
Adres: Kültürpark Fuar Alanı
Telefon: 293 17 05

AHMET PİRİŞTİNA KENT ARŞİVİ VE MÜZESİ
Adres: Şair Eşref Bulvarı No: 1-A Çankaya / İzmir
Telefon: 293 39 00
www.apikam.org.tr

ÇETİN EMEÇ SANAT GALERİSİ
Adres: 900 Sokak No: 17 Hisarönü / İzmir
Telefon: 293 35 22

BORNOVA AŞIK VEYSEL AMFİ TİYATRO
Telefon: 293 19 47 

TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI KÜLTÜR MERKEZİ
Telefon: 293 10 91

SPOR AKTİVİTELERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları yüzmeden futbola, basketboldan tekvandoya 21 ayrı 
branşta, 11 merkezde sporcu yetiştiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi spor okullarına ve spor merkezlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için:
www.ibsbspor.org
Adres: Celal Atik Spor Salonu Kültürpark Fuar Alanı / İzmir
Tel: 445 67 54
E-posta: bilgi@izmirbsbspor.org 

ASARLIK SPOR KOMPLEKSİ SPOR OKULU
Masa tenisi salonu, basketbol, jimnastik, pilates, tekvando, judo, kondisyon ve güreş eğitimleri 
Asarlık Spor Kompleksi Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Salon çevresinde ayrıca, 2 adet açık alan basketbol sahası ve 2 adet futbol sahası bulunur.
Adres: Evka-4 Spor Tesisleri 
Tel: 351 38 66 

ASARLIK ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU
Badminton, step, aerobik, sağlıklı yaşam, basketbol eğitimleri Asarlık Çok Amaçlı Spor 
Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21

BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI
Tenis eğitimleri Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilir.
Adres: Kızılay Mahallesi 506 sok. Bornova / İzmir
Tel: 293 38 76
 
BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI BUZ SPORLARI SALONU
Buz Hokeyi, buz dansı, artistik patinaj, senkronize buz dansı eğitimleri Bornova Aşık Veysel 
Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 293 42 12

EKREM AKURGAL YAŞAM PARKI BAYRAKLI SPOR OKULU
Basketbol, voleybol, futbol, step, aerobik, pilates, jimnastik ve tekvando eğitimleri Ekrem Akurgal 
Yaşam Parkı Bayraklı Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21 
 

HALKAPINAR ATATÜRK SPOR SALONU SEHA AKSOY ATLETİZM PİSTİ
Atletizm eğitimleri Halkapınar Atatürk Spor Salonu Seha Aksoy Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21
 
İNCİRALTI SPOR TESİSLERİ BALÇOVA
Faydalanmak isteyen sporseverler için halı saha, voleybol, açık basketbol alanları ile tenis 
kortları bulunmaktadır.  
Tel: 278 06 00 

İNCİRALTI KAYIK ALANI
Kano eğitimleri bu bölgede düzenlenmektedir.
Tel: 425 04 21

BOSTANLI REKREASYON ALANI TESİSLERİ
Tenis eğitimleri düzenlenmektedir.
Ayrıca rekreasyon alanında faydalanmak isteyen sporseverler için 4 tenis kortu, 3 basketbol 
sahası, bir adet de kondisyon aletleri parkı bulunur.
Tel: 362 48 28 
 
BAYRAKLI ÇİÇEK FUTBOL SAHASI
Tel: 345 87 47
 
YEŞİLYURT FUTBOL SAHASI 
Tel: 228 75 75

Vefat eden vatandaşın ölüm raporu; bağlı bulunduğu belediyenin sağlık işleri müdürlüğünden 
veya sağlık ocağı doktorundan alınır.
Vefat gece geç saatlerde olmuş ise doktordan veya sağlık kurumundan ölüm raporu alındıktan 
sonra Mezarlıklar Müdürlüğü’nün ALO 188 No’lu telefonunu arayıp bilgi veriniz. 
Araç kısa sürede gelir ve cenaze teslim alınır. 
İşlemler için sabah Ölüm Raporu ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile ilçe belediyesi sağlık işleri 
müdürlüğüne müracaat edilir. Ölüm Raporu, Gömü İzin Belgesi’ne dönüştürülür. 
Hastanede vefat olduğunda, Gömü İzin Belgesi hastane tarafından düzenlenir. 
Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanını getirmeyi unutmayınız. 
Gömü İzin Belgesi alınan cenazelerin defin işlemleri Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe’de ikamet 
ediyorsa Soğukkuyu Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde; Buca ve Gaziemir ilçelerinde ikamet 
ediyorsa Buca Kaynaklar Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde veya istek doğrultusunda 
Yenişehir’de bulunan Mezarlıklar Müdürlüğü Defin İşlemleri Servisi tarafından, mesai saatlerinde 
yapılır.
Daha önce aile kabristanı almış olanların yeni vefatlarında gömü işlemlerinde “aile kabristanı” 
olduğuna dair belgeyi de getirmeleri gerekmektedir. Defin işlemleri esnasında yıkama, araç, 
morg, gömü yeri ve ruhsat ücreti tahsil edilir. 
Vefat edenin ölüm raporunu 3 gün sonra merkezden alabilirsiniz. 
Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek durumda olanlar, muhtardan Fakir 
İlmühaberi getirdikleri takdirde  tüm işlemleri ücretsiz yapılır; vefat eden Doğançay Mezarlığı’na 
defnedilir. 
Cenazenin başka bir şehre nakli gerekiyorsa İlçe Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden Yol Nakil Belgesi 
alınıp, ilaçlanıp tabut mühürlendikten sonra soğutmalı cenaze araçları ile bedeli karşılığında nakil 
yapılır.

Üste Gömü İşlemleri
Bir mezarın üstüne, 5 yıl geçtikten sonra 1. dereceden yakınının gömüsü yapılabilmektedir. 
Daha önce ölmüş olanın defin belgesi temin edilir ve üste gömü formu ile birinci dereceden 
yakınının muvaffakatı alınarak gömü işlemi yaptırılır. 
Gömüsü yapılan mezarların mezar üstü inşaat yapımı gömü tarihinden en erken 3 ay sonra 
Mezarlıklar Müdürlüğü’nden inşaat ruhsatı alınarak yapılır. 

ALO 188 No’lu özel hat, 24 saat kesintisiz hizmeti vermektedir.
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Hızlı, güleryüzlü ve güvenilir iletişim için buradayız.

Çünkü,
  

  alanında yetkin personelimizle başvurularınızı almak için sizi bekliyoruz.
  İşlemlerinizin yapılmasını beklerken size evinizin rahatlığını sunuyoruz.

  Başvurunuzun takibini yapıyor, sizlerle yeniden görüşmek için sabırsızlanıyoruz.
  İzmir için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmak bize mutluluk veriyor.

Çünkü,

biz kocaman bir aileyiz.

Çünkü,

İZMİR BİZİM EVİMİZ.

  

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HALKLA İLİŞKİLER ve MUHTARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bu küçük rehberi sizler için hazırladık.
İstedik ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü hizmetlere ulaşmanın en kolay yolu 
hep elinizin altında olsun.
Bu kitapçıkta yanıtını bulamadığınız tüm sorular için bize danışabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü olarak 5 farklı 
birimle hizmetlerimizi sürdürüyoruz.
Bize ister telefonla, ister internet aracılığıyla, ister muhtarınızla görüşerek ya da isterseniz 
şahsen İzmir Büyükşehir Belediyesi binasına gelerek ulaşabilirsiniz.

Hemşehri İletişim Merkezi

“Bize kısaca HİM diyebilirsiniz.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı dinamik ve güleryüzlü bir ekibiz.

E-posta, web adresi, kiosk (metro istasyonlarında bulunan elektronik iletişim sistemi), 
faks ve mektup aracılığı ile bize ulaştırdığınız başvuruları kayıt altına alıyor, 
birimlerden ilgili yanıt geldiğinde en kısa sürede sizlere geri dönüş yapıyoruz.

Doğrudan ve kolay iletişimin adresi, HİM’e ulaşmak çok kolay.

him@izmir.bel.tr
www.him.izmir.bel.tr
www.izmir.bel.tr
www.twitter.com/izmirhim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak / İzmir

Faks: 293 39 95

Çağrı Merkezi

7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz Çağrı Merkezi’nde, uzman operatörlerimiz aracılığı ile başvurularınızı 
kayıt altına alıyor, ilgili birime yönlendiriyor ve işlem sonucunda sizleri haberdar ediyoruz.

Çağrı Merkezi’ne ulaşmak için aramanız gereken numara:
444 40 35

* Çağrı Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
İZSU’ya ilişkin başvuruları ALO 185 numaralı hattan kabul etmektedir.

Muhtarlar Masası

Yerel yönetimin ilk kademesi olan muhtarlarımızın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile doğrudan ve 
kolay iletişim kurmalarını Muhtarlar Masası ile sağlıyoruz. 
Dilek, öneri ve şikâyetlerinizi muhtarlarınız aracılığı ile de bize ulaştırabilirsiniz. 
Hizmet odaklı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Muhtarlar Masası ile muhtarlarımızı 
faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmenin yanı sıra, onların teknik donanım ve 
sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyoruz.

Muhtarlarımız için iletişim numaralarımız:
Tel: 293 15 90 – 293 15 31 – 293 12 76
Faks: 293 19 26

Santral

Hafta içi 08.00 – 17.00 saatleri arasında gelen tüm çağrılara cevap vererek ilgili birime 
yönlendiriyor, ayrıca birimler arası ve dış arama yetkisi olmayan birimlerin görüşme 
yapabilmelerini sağlıyoruz.

Santral numaramız: 293 12 00

Merkez -1 Telsiz

Emniyet ekipleri, belediye birimleri ve ilçe belediyelerinden telsiz ve telefon aracılığıyla iletilen 
ihbarların en kısa sürede ilgili birime aktarılmasını sağlıyor, acil müdahale gerektiren anlarda 
birimler arası koordinasyon kuruyoruz.

Tel: 293 13 14 – 293 11 00 - 293 11 98  /  Faks: 293 10 99

                           

İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Kurtarma ve Sağlık ekibi AKS, 7 gün 24 saat kesintisiz acil 
yardım hizmeti vermektedir.

Trafik kazası, yangın, patlama, su baskını, doğal afet, can kurtarma durumlarında cep telefonu, 
sabit telefon ya da ankesörlü telefonlardan ücretsiz telefon hattı 110’u arayabilirsiniz.

Suç teşkil eden bir durumla karşılaştığınızı düşünüyor ve kolluk kuvvetlerine ihtiyaç duyuyorsanız 
Emniyet Genel Müdürlüğü acil ihbar ve yardım hattı 155’i aramalısınız.

Acil durum görüşmelerinde yetkililere, sakin bir ses tonu ve anlaşılır ifadeler ile bulunduğunuz 
adresi, acil durumun türünü ve tehlikede olan kişi sayısını bildiriniz.

 

ULAŞIM VE ULAŞIM KARTLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanına hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması 
için kara-deniz-demir yolu entegrasyonunu hedef edinerek ulaşım hizmetlerini sürdürür.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu taşıt seçenekleri arasında temel olarak otobüs, 
metro, banliyö sistemi, yolcu gemisi, arabalı vapur, bisiklet ve faytonlar yer alır.
Gitmek istediğiniz yere en kolay nasıl ulaşabileceğinizi öğrenmek için güzergâh ve taşıt 
seçeneklerinizi gösteren Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi’nden yararlanabilirsiniz.
Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi: asps1.unibel.com.tr
 
İzmirim Kart
Toplu ulaşım araçlarından yararlanmak için İzmir’de “İzmirim Kart” adı verilen elektronik kart 
sistemi kullanılır. İzmirim Kart, tüm toplu taşıma araçlarında geçerlidir ve kentin hemen her 
köşesinde bulunan İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan temin edilebilir. 
İzmirim Kart’ı yalnızca bir defa satın almanız yeterlidir. Kartın geçerlilik süresi yoktur. İster yetkili 
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan, ister aktarma merkezlerindeki otomatlardan 
dilediğiniz zaman ve dilediğiniz kadar bakiye yüklemesi yapabilirsiniz. Bakiyeniz, kartınızı taşıt 
araçlarında bulunan elektronik sayaçlara gösterdikçe azalır. Bakiye tükendiğinde karta yeniden 
yükleme yapmanız gerekir.
Size en yakın İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’nı www.eshot.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

90 Dakika Uygulaması
İzmir’de toplu ulaşım araçlarını tercih eden yolcuların İzmirim Kart bakiyelerinden 90 dakika 
içinde yalnızca ilk binişlerinde bilet ücreti düşer.
İzmirim Kart’ınızı araçlardaki elektronik sayaca göstermenizi takip eden 90 dakika boyunca, 
tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilirsiniz.
90 dakika sonraki ilk yolculukta kart bakiyenizden yeniden bir binişlik ücret düşer.

3-5 Bilet
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktaları’nda bulunan “3-5 Bilet” isimli kartlarla da yolculuk 
yapabilirsiniz. 3-5 Bilet üç farklı seçenekle satışa sunulur; iki binişlik, üç binişlik ya da beş binişlik 
alternatifleri mevcuttur. İzmirim Kart’tan farklı olarak 3-5 Bilet ile 90 dakika uygulamasından 
yararlanılamaz. 3-5 Bilet’e yeniden yükleme yapılamaz. 3-5 Bilet’in geçerlilik süresi ilk kullanım 
tarihinden itibaren 35 gündür.

Otobüs
Otobüs ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına ESHOT Genel Müdürlüğü 
tarafından sürdürülür.

İzmir şehir merkezinde otobüs seferleri 24 saat kesintisiz olarak gerçekleştirilir.
Baykuş adı verilen gece otobüsleri gece 12’den sabah 6’ya kadar bir saat arayla şehir merkezi 
Konak ile Evka-3, Tınaztepe, Gaziemir, Balçova ve Çiğli arasında karşılıklı hareket eder.
Otobüs sefer saatleri, hat numaraları ve güzergâhlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için ESHOT’un resmi 
internet sitesini ziyaret edebilir ya da çağrı merkezini arayabilirsiniz.
www.eshot.gov.tr    
Çağrı Merkezi: 320 0 320

Metro
Metro ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İzmir Metro A.Ş. tarafından 
sürdürülür. İzmir metro ağı kapsamında 17 metro istasyonu bulunur. Bunlar sırasıyla Fahrettin 
Altay, Poligon, Göztepe, Hatay, İzmirspor, Üçyol, Konak, Çankaya, Basmane, Hilal, Halkapınar, 
Stadyum, Sanayi, Bölge, Bornova, Ege Üniversitesi ve Evka – 3 istasyonlarıdır. Hilal, yolcuların 
banliyö sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur. Halkapınar, hem banliyö sistemine 
geçiş istasyonu hem de otobüslerin aktarma merkezidir. Fahrettin Altay istasyonundan da 
otobüslerin aktarma merkezine ulaşılabilir. Metro sefer saati ve ücretlerine ilişkin ayrıntılı bilgi 
için Metro A.Ş. resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
www.izmirmetro.com.tr

Banliyö
İzmir’de banliyö ile toplu ulaşım hizmetleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD’nin %50 
ortaklığı ile kurulmuş olan İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi A.Ş, kısa adıyla İZBAN tarafından 
sürdürülür. İZBAN ağı kapsamında, Cumaovası ile Aliağa arasında yer alan 32 istasyon bulunur.
Hilal, yolcuların metro sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur.
Halkapınar ise hem metro sistemine geçiş istasyonu, hem de otobüslerin aktarma merkezidir.
İZBAN sefer ve ücretlerine ilişkin bilgi için İZBAN internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
www.izban.com.tr

Yolcu Gemisi ve Arabalı Vapur
Yolcu gemisi ve arabalı vapur ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına 
İZDENİZ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Yolcu gemisi seferleri Bostanlı, Karşıyaka, Bayraklı, Alsancak, Pasaport, Konak, Göztepe ve 
Üçkuyular olmak üzere 8 iskeleden yapılır.
Günübirlik tatil yaparak denizin tadını çıkarmak isteyenler için yaz sezonu boyunca Yassıcaada’ya 
da yolcu gemisi seferleri düzenlenir. 
Arabalı vapur seferleri ise Üçkuyular ve Bostanlı iskeleleri arasında şehir içi trafiğine girmeden 
keyifli, güvenli ve hızlı yolculuk imkânı sağlar.
Yolcu gemilerinin ve arabalı vapurların sefer saat ve tarifelerini iskelelerden temin edebileceğiniz 
broşürlerden ya da İZDENİZ resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.
www.izdeniz.com.tr

Bisiklet
İzmir’de motorlu araç kullanımını azaltmak, çevre kirliliğini ve trafik sorununu en aza indirmek ve 
sağlıklı yaşamı özendirmek amacı ile kent bisikleti kiralama sistemi BİSİM oluşturulmuştur.
Şehir merkezinde sahil şeridi boyunca rastlayacağınız bisiklet istasyonlarından dilediğiniz saatte 
bisiklet kiralayabilir, bisikletinizi istediğiniz güzergâhta kullanabilir ve herhangi bir istasyona 
bırakabilirsiniz.
BİSİM sistemi ile ister kredi kartı kullanarak, ister sisteme üye olarak bisiklet kiralayabilirsiniz.
Üyelik işlemleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
BİSİM üyesi olmak, kira ücretlerini öğrenmek, kira koşulları ve istasyonlar hakkında ayrıntılı 
bilgiye ulaşmak için BİSİM resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz.
www.bisim.com.tr  
Tel: 433 51 55

Fayton
İzmir’de ulaşım seçeneklerinin en keyiflisi kentin simgesi haline gelen faytonlardır.
Fayton hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Tarihi görünüşü örnek alınarak özgün modeline uygun yapılan Victoria Klasik tipi modern 
faytonlar, özel giyimli, sürüş, davranış, duruş ve yabancı dil eğitimi almış sürücüler tarafından 
idare edilir ve Haflinger cinsi atlar ile çekilir.
Siz de bu keyfi yaşamak için İzmir Limanı, Gündoğdu Meydanı ya da Konak Pier istasyonlarından 
faytona binebilir, dilerseniz sahil şeridinde, dilerseniz tarihi noktalara doğru nostaljik bir gezinti 
yapabilirsiniz.
Ayrıca, özel günlerinizde önceden randevu almak ve gerekli ödemeleri karşılamak kaydıyla 
fayton kiralayabilirsiniz.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Tur Otobüsleri
İzmir’i, şehir merkezinde panoramik bir tur atarak tanımak isteyen yerli ve yabancı turistler için 
tasarlanan üstü açık tur otobüsleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından işletilir.
Otobüslerde Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca anlatımların yapıldığı rehber 
kulaklıklar bulunur. Ayrıca 6 dilde hazırlanmış güzergâh haritalı İzmir broşürleri de tur 
otobüslerini kullanan yolculara hediye edilir.
Tur otobüsleri için alınan biletler 24 saat geçerlidir. Otobüslerden güzergâh üzerindeki herhangi 
bir durakta inebilir ve aynı biletle yeniden binebilirsiniz.
Panoramik şehir turları saat 09.30’da başlar. Her 30 dakikada bir hareket eden otobüslerin son 
sefer saati ise 16.00’dır.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Kayıp Eşya
Otobüs, metro, banliyö, yolcu gemisi ya da arabalı vapurda eşyanızı unutursanız kayıp eşya 
bürolarına danışabilirsiniz.
ESHOT – İZULAŞ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: 544 Sok. No: 2 Yağhaneler - Konak / İzmir 
Tel: 250 29 77
Kayıp eşyanızın durumunu www.eshot.gov.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Kayıp Eşya Formu’nu doldurarak da 
sorgulayabilirsiniz.
METRO Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Halkapınar İstasyonu / İzmir
Tel: 461 54 45 / Dahili: 9255
İZBAN Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Salhane İstasyonu / İzmir
Tel: 398 32 32
İZDENİZ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Bostanlı Vapur İskelesi Bostanlı / İzmir
Tel: 330 50 71

ULAŞIM KARTLARI

Toplu ulaşım kartları ile ilgili tüm işlemler ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları 
Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülür.
Kart talebi, yenileme, çalınma-arıza bildirimi, bakiye itirazı, dolum-kullanım bilgi talebi gibi 
ulaşım kartlarına ilişkin her konuda Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne danışabilirsiniz.
Adres: Milli Kütüphane Cad. No: 10/1C Konak – İzmir
Tel: 483 64 63

ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI

Engelli Bireyler
Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan kişiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen 
Engelli Kimlik Kartı ya da daha önce verilen Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Engelli 
Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanlarını görevli personele göstererek toplu ulaşım araçlarından 
ücretsiz faydalanır. 
Kartlarında “Ağır Engelli” olarak belirtilen ya da “Ulaşımda Refakatçi Hakkı Vardır” ibaresi bulu-
nan kişiler ise kendileri ile birlikte bir refakatçi ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlana-
bilir.
65 Yaş ve Üzeri 
İzmir’de 65 yaş ve üzeri herkes, nüfus cüzdanlarını yetkili görevlilere göstererek toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

Şehit Aileleri
Şehit Aileleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen Şehit Ailesi Kartı ya da 
ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından verilen bakiye 
gerektirmeyen İzmirim Kart ile toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabilir.

Gaziler
Gaziler ve gazi yakınları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kendilerine verilen 
Gazi Kartı ya da Gazi Ailesi Kartı ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

ÜCRETSİZ ULAŞIM KARTLARI

TÜİK Kartı: Sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için alanda 
görevlendirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) personeli, görev süresince, toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

PTT Kartı: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT bünyesinde dağıtıcı olarak görev yapan 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur personel toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Zabıta Kartı: İzmir sınırları içindeki belediyelerde çalışan zabıta memur personel toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

Basın Kartı: Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen Sarı Basın Kartı sahibi  
basın mensupları toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Polis Kartı: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapan 
emniyet hizmetleri sınıfı personeli toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Orman Muhafaza Kartı: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza 
memurları resmi üniformalı oldukları sürece toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanır.
 
İNDİRİMLİ ULAŞIM KARTLARI

Öğrenci Kartı: Öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından verilen Öğrenci Kartı ile toplu 
ulaşımdan indirimli faydalanır. Öğrenci kartı öğretim yılı başında okul idareleri tarafından 
gerçekleştirilen toplu başvurular aracılığı ile hazırlanır. Toplu başvurudan yararlanamayan 
öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü resmi internet adresi www.eshot.gov.tr üzerinden bireysel 
başvuruda da bulunabilir. İzmir dışında öğrenim gören öğrenciler indirimli seyahat edebilmek için 
üniversitelerinden aldıkları kimlik kartları ya da öğrenci belgesi ile ESHOT Genel Müdürlüğü 
resmi internet adresi üzerinden bireysel başvuruda bulunabilir.
 www.eshot.gov.tr

Öğretmen Kartı: Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma 
Bakanlığı’na bağlı örgün eğitim kurumlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 
kadrolu olarak çalışan eğitim ve öğretim sınıfı personeli Öğretmen Kartı ile toplu ulaşım 
araçlarından indirimli olarak yararlanır.

60 Yaş Kartı: İzmir sınırları içinde ikamet eden 60-65 yaş arası kişiler, günün her saatinde 
öğrenci tarifesi ödeyerek toplu ulaşımdan indirimli yararlanır. 

ÇEVRE

İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre ve insan sağlığını korumak ve iyileştirmek amacı ile çevre 
kirliliğine yol açan her türlü kirleticiye karşı gerekli önlemleri alır ve ilgili denetimleri sürdürür.

Evsel Atıklar
İzmir’de çöp konteynerlerinde biriken evsel atıkların özel atık toplama araçları ile toplanması, 
sokaklar söz konusu olduğunda ilçe belediyelerinin, ana arterler söz konusu olduğunda ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundadır.
İlave çöp konteyneri konulması, çöp konteynerlerinin yıkanması gibi talepler ya da çöplerin 
düzenli toplanmaması ya da toplanırken gürültü yapılması gibi şikâyetlere ilişkin başvurular 
sokak konteynerleri ile ilgili ise ilçe belediyelerine, cadde konteynerleri ile ilgili ise İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmelidir.

Tıbbi Atık
Hastaneler, veteriner klinikleri, poliklinikler, tıbbi tahlil laboratuvarları, muayenehaneler ve diş 
kliniklerinden çıkan tıbbi atıklar, konusunda yetkin eğitimli personel aracılığı ile özel araçlarla 
toplanır ve sterilizasyonu gerçekleştirilmek üzere çevreye zarar vermeden bertaraf tesislerine 
iletilir.

Sanayi Atıkları
Evsel nitelikli ya da düzenli depolama kriterlerine uygun ve analizi yapılmış sanayi atıkları, ilgili 
firmalar tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Düzenli Çöp Depolama Tesisi’ne getirildiği 
takdirde bertaraf edilir.

Moloz Atıkları
Çeşitli kurum ve kuruluşlar inşaat ya da yıkıntı atıklarını, ilçe belediyelerinden Ek-2 belgesi 
aldıktan sonra izinli taşıyıcılar aracılığı ile yasal moloz depolama alanlarına bırakabilir.
İzmir’deki moloz depolama alanlarını öğrenmek, inşaat ya da yıkıntı atıklarını uygun alanlara 
bırakabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak 
başvuruda bulunabilirsiniz.

İlaçlama ve Haşere ile Mücadele Çalışmaları
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca modern yöntemlerle sürekli olarak sivrisinek ile 
mücadele çalışmaları gerçekleştirir.
Hamamböceği, bit, pire, karasinek gibi haşere ve fare mücadelesi için ise hem iç hem de dış 
mekânlara özel ilaçlama çalışmaları yapılır. 
Sokak ve caddelere yerleştirilen çöp konteynerleri haşere üremesine karşı düzenli olarak ve 
talep üzerine ilaçlanır.

İhtiyaç duyduğunuz ilaçlama çalışması için Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü’nü 
arayabilirsiniz. 

Tel: 293 37 14 - 15

Hava Kirliliği
Karşıyaka, Bornova, Güzelyalı ve Alsancak’ta bulunan modern hava kirliliği ölçüm istasyonlarında 
yapılan ölçümlerle hava kirliliği değerleri 24 saat aralıksız olarak izlenir.
Hava kirliliği denetim ekibi, kalitesiz yakıt kullanan, satan ya da kalorifer, kazan, baca bakım ve 
temizliklerini yapmayan konut, işyeri ve sanayi tesislerini tespit eder. Kirliliğin önlenebilmesi için 
denetimleri yapar ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
Hava kirliliğine sebep olduğunu düşündüğünüz kişi ya da kuruluşları Hava Kirliliği Denetim 
Birimi’ne bildirebilirsiniz.

Tel: 293 13 84

Gürültü Kirliliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi yalnızca birinci sınıf gayri sıhhi işletmelere ilişkin gürültü kirliliği 
denetimlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. 
Gürültü kirliliğine yol açan diğer her türlü kurum, kuruluş ya da konutların denetimi ilçe 
belediyelerinin görevidir.
Bu nedenle eğer gürültü kaynağı birinci sınıf gayri sıhhi işletme ise HİM’e başvurabilir, değil ise 
başvurunuzu ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi uyuşmazlıkların çözümünde konu ile ilgili uzman ekip ve teknik 
destek sağlar.

Körfez Denetimi
İzmir Körfezi’ne atık bırakan, limanda yük alımı ve boşaltımı sırasında çevre kirliliği yaratan 
gemileri Körfez Denetim Ekibi kontrol eder. Deniz yüzeyindeki atıkları toplayarak körfezin temiz 
tutulmasını sağlar.
Denize atık madde bıraktığını tespit ettiğiniz kişi, kurum ya da kuruluşlara ilişkin bildirimlerinizi 
Körfez Denetim Şefliği’ne iletebilirsiniz.

Tel:  293 14 26 

SU VE KANALİZASYON İŞLEMLERİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İZSU; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları 
dahilinde yaşayanların içme suyu ve atık su hizmetlerini, çevre ve insan sağlığını esas alarak, 
etkin, verimli ve kesintisiz olarak yürütür.
Su ve atık su işlemlerine ilişkin ihtiyaç duyduğunuz her konuda danışmak için 185 numaralı 
telefon hattını arayabilir ya da Cumhuriyet Bulvarı No: 16 - Konak adresinde bulunan İZSU Genel 
Müdürlüğü’nü ziyaret edebilirsiniz.

YENİ ABONE
Yeni abonelik için gerekli belgeler:
•  Yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı) aslı ve fotokopisi
•  Numaralandırma krokisi ya da belgesi aslı ve fotokopisi
•  Tapu aslı ve fotokopisi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Kanal ruhsatnamesi
•  DASK (Doğal Afet Sigortası) belgesi (15.06.2004 tarihinden sonra yapı kullanma izin belgesi 
almış olanlar için)
Abone ücreti, ilgili yetkililer tarafından tespit çalışması yapıldıktan sonra, bağlanacak suyun 
şebekeye olan mesafesi, çapı gibi özellikler dikkate alınarak belirlenir.
Piyasadan temin edeceğiniz yeni su sayacı; İZSU standartlarına uygun, gliserin korumalı ve yaş 
tip su sayacı olmalıdır.

SAYAÇLAR
Sayaç Değiştirme
İZSU Genel Müdürlüğü ya da ilgili şube müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunmanız halinde, 
“sayaç değiştirme bülteni” düzenlenir ve arızalı olduğu tespit edilen sayaç değiştirilir.
Sayacın sarfiyat göstermediği dönemler için ise geriye dönük kıyas tahakkuku yapılarak ödeme 
miktarı belirlenir.

Su Faturasına İtiraz
Su faturasında belirtilen kullanım ve ödeme miktarlarının hatalı olduğunu düşünüyorsanız bağlı 
bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz.
İtiraz durumunda, sayacınızın kontrolü için İZSU tarafından düzenlenen dilekçe Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’ne gönderilir.
Faturaya itirazda bulunduysanız, işlem sonuçlanana kadar ödemeyi izinli duruma getirme 
talebinde bulunabilirsiniz.

Kontrol sonucunda sayacınız arızalı çıkarsa ve fatura bedelinizi itiraz öncesinde yatırmış iseniz 
ödemiş olduğunuz tutar, isteğinize bağlı olarak ya müteakip ödemenizde otomatik olarak 
düşürülür ya da tarafınıza ödenir.

Abonelik Dondurma (Geçici Kapama İşlemi)
Belirli bir süre için kullanılmayacak konut ya da iş yeri için geçici kapama işlemi yapılabilir. 
Geçici kapama uygulanacak tarihler verilen dilekçede belirtilmelidir.
Bu işlemin gerçekleşmesi için, abone numaranıza kayıtlı herhangi bir borç bulunmaması 
gerekmektedir. Bu durumda, abone servisi sayacı sökmeden geçici kapama işlemi yapabilir. 
Geçici sürenin bitimine kadar sarfiyat faturası düzenlenmez.

Abone İptal İşlemi
Aboneliğinizin iptalini istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurunuz.
Abone numarasına kayıtlı tüm borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız. 
Sayaç söküm işlemi yapıldıktan sonra abone teminatı tarafınıza iade edilerek işlem tamamlanır.

İsim değişikliği
Abone ismi değişikliği talep ediyorsanız, bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ve 
kimlik fotokopisi, DASK poliçesi, tapu ya da ikametgâh belgesi ile birlikte başvurunuz. 
Abone numaranıza kayıtlı tahakkuk ve tahsilat borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız.  
Başvurunuz sonucunda teminat ücreti alınarak sözleşme imzalanır ve işlem tamamlanır.
 
Su açma işlemi
Yazılı talepte bulunarak yerinden kaldırdığınız sayacınızı yeniden bağlamak ya da kesilen 
suyunuzu yeniden açtırmak istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne 
başvuruda bulunabilirsiniz. 
Sayacınız borcunuzdan ötürü yerinden kaldırıldıysa ya da borç nedeni ile suyunuz kesildiyse 
gerekli ödemeyi yaptığınız takdirde sayacınız yeniden takılarak, suyunuz açılır.

Çok Sayaçtan Tek Sayaca 
Apartmanınızda her daireye ait ayrı sayaçlarınızı söktürmek ve hidrofor sistemi ile ortak 
su kullanmak istiyorsanız, apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu çok sayaçtan tek sayaca 
geçiş sağlanır.

Tek Sayaçtan Çok Sayaca Geçiş
Tek sayaçla hidrofordan ortak su kullanıyorsanız ve sayaçlarınızın ayrılarak farklı abonelikler 
oluşturulmasını istiyorsanız apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu tek sayaçtan çok sayaca 
geçiş sağlanır.

İZSU Şebekesi Dışındaki Kaynaklardan Temin Edilen Suyun Kullanılması

İZSU şebekesi dışındaki kaynaklardan temin ettiğiniz suyu kullanıyorsanız, ilgili İZSU Şube 
Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak Atık Su Abonelik Sözleşmesi imzalamanız gerekir.
Abonelik ücreti, sözleşme imzalandıktan ve sayaç bağlandıktan sonra ilk sarfiyat faturasına 
eklenir.

Ayrıca İZSU Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak için Alo 185 numaralı hattı arayarak;
•  Su ve kanalizasyon şebeke arızalarını günün her saati bildirebilir,
•  Semtinizdeki planlı su kesintilerini öğrenebilir, 
•  Kaçak su kullanımlarını ihbar edebilir,
•  Dış mekânlardaki kanallardan kaynaklanan koku şikâyetlerinizi iletebilirsiniz.

Yaşadığınız bölge ile ilgili, 
•  Yağmur suyu ızgarası
•  Su tahliye hattı yenilemesi
•  Dere ıslahı yapımı
•  Dere üstü yaya köprüsü yapımı talebinde bulunabilirsiniz.
Dilek, öneri ve şikâyetleriniz ilgili birimlere aktarılacak, tarafınıza en kısa sürede geri dönüş 
yapılacaktır.

İZSU’nun sağladığı tüm hizmetlere ilişkin ayrıntılı bilgi için: 
www.izsu.gov.tr

İMAR İŞLERİ 

Parsel planlama, numaralandırma, yapı ruhsatı verme, yapı kullanım izni verme, ruhsatsız/kaçak 
yapılaşmayı önleme gibi her türlü imar uygulaması yetki ve sorumluluğu ilçe belediyelerine aittir.
Söz konusu konulara ilişkin başvurularınızı ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile İmar Denetim Dairesi 
Başkanlığı görev yetki ve sorumlulukları ise;

•  İmar yönetmeliği, yüksek yapılar yönetmeliği, otopark yönetmeliği uygulama esasları gibi 
gerekli yönetmelikleri hazırlamak, mevcut yönetmeliklere ilave ya da düzenlemeler yapmak,
•  İlçe belediyelerine esas olmak üzere otopark bölge sınırları bedellerini saptamak ve 
güncelleştirmek,
•  Yüksek Yapılar Yönetmeliği gereğince İnceleme Kurulu’nu toplayarak alınan kararları talep 
sahibine ve ilgili meslek odalarına bildirmek,
•  İmar denetimleri yapmak,
•  İmar mevzuatına ilişkin uygulamaları değerlendirmek ve uygulama birliğini sağlayıcı ve 
bağlayıcı koordinasyon kararları almak, uygulanmasını denetlemektir.

ALTYAPI KOORDİNASYON HİZMETLERİ

Altyapı koordinasyon hizmetlerinin başlıca amacı; şehrin temel altyapı çalışmaları için gerekli 
izinlerin sağlanması, çalışmaların denetiminin gerçekleştirilmesi ve koordinasyon içinde sonuca 
ulaştırılmasıdır.

Bunlar arasında öncelikli olarak:
•  İçme suyu ve kanal projeleri,
•  Elektrik, gaz, telefon, fiberoptik bağlantı hattı projeleri,
•  Banliyö ve metro enerji besleme projeleri,
•  Yollar ve kaplama hizmetleri yer alır.

Bu kapsamda, İzmir içinde altyapı çalışması yapmak isteyen kamu kurum-kuruluşları, 
özel-tüzel şahıslar AYKOME’ye müracaat ederek kazı izni almalıdır. 

İzinsiz veya ruhsata aykırı yapılan çalışmalarda iş durdurulur ve cezai işlem uygulanır.

Denetim ve tuhsat işlemleriniz için Altyapı Koordinasyon Merkezi’ni arayabilirsiniz.
Tel: 293 40 24 – 293 14 04

İLAN VE REKLAM DÜZENLEME İŞLERİ

İlan, reklam ve tanıtım araçlarının kullanımı İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam 
Yönetmeliği uyarınca düzenlenir. Söz konusu yönetmeliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi 
internet adresi www.izmir.bel.tr üzerinde bulunan dokümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

İlan ve reklam uygulamalarını bağlı bulunduğunuz ilçe sınırları içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız ilçe belediyesine, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’ne 
izin başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü iletişim bilgileri:
Tel: 293 42 44 
E-posta: kentestetigi@izmir.bel.tr

VETERİNERLİK HİZMETLERİ

Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların bakımı ve denetimi; mesai saatleri içinde öncelikli olarak 
bulundukları ilçe belediyelerinin, saat 18.00’den sonra ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
sorumluluğundadır. Sokak hayvanlarına ilişkin bakım, kısırlaştırma ya da gürültü konularında 
başvurularınızı bağlı bulunduğunuz ilçe belediyesine iletebilirsiniz.

Ancak engelli, ağır hasta ve kendine bakamayacak durumda olan ya da toplumla uzlaşamayan 
saldırgan sokak köpekleri ile sahipleri tarafından bakılamayan evcil köpekler İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Işıkkent Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne kalıcı olarak kabul 
edilir.

Saldırgan sokak köpeklerinin bakımevine kabulü, ancak bir kişinin yaralanmasına sebep olduğu 
ve o kişi yaralanmaya ilişkin doktor raporu beyan ettiği takdirde gerçekleşir.

Yaralı sokak hayvanları tedavi, kısırlaştırma ve aşı işlemleri yapıldıktan sonra (köpekler kulak 
küpeleri takılarak, kediler ise kulaklarına işaret bırakılarak) alındıkları bölgeye geri bırakılır.

Bakımları yapılmak üzere belediyeler tarafından alıkonulan sokak hayvanları 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu’na göre alındıkları yere geri bırakılmak zorundadır.

Köpek sahibi olmak isterseniz İzmir Büyükşehir Belediyesi Işıkkent Köpek Bakımevi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’ne güvenle başvurulabilirsiniz. Merkezden sahiplenilen köpeğiniz size 
aşıları yapılmış ve kısırlaştırılmış olarak ücretsiz teslim edilir.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunu gereğince yerel yönetimlerin sahipli hayvanlara hizmet 
vermesi yasaklanmıştır.
 
Yaralanmış sahipsiz sokak hayvanları için İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri 
Şube Müdürlüğü Acil Müdahale Ekibi’ne ulaşmak için:
293 39 80

ZABITA HİZMETLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehir içinde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için zabıta 
hizmetleri sürdürür. Bunu yerine getirirken kurallara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen 
ceza ve diğer yaptırımları uygular.

•  Çevreye zarar verdiği tespit edilen kuruluşların geçici olarak mühürlenmesi, kapatılması, 
işyeri sahipleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması,
•  Sebze ve meyve haline getirilen kaçak sebze meyveye el konulması, getirenler hakkında 
para cezası uygulanması,
•  İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliğine aykırı reklam panoları, bez afiş, tahta pano, levha ve 
tentelerin toplatılması, sahipleri hakkında para cezası uygulanması İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanlığı görevleri arasındadır.

Seyyar satıcıların yakalanması, mallarına el konulması, sağlığa zararlı ürünlerinin imha edilmesi, 
ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır.

Bu konulara ilişkin dilek, öneri ve şikayetlerinizi 444 40 35 numaralı telefondan HİM’e 
iletebilirsiniz.

Hatalı park eden araçların çekilmesi, kurtarılması ve götürülmesi yetki ve sorumluluğu ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda değil, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndedir.

EŞREFPAŞA HASTANESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, toplumun her kesimine kaliteli sağlık hizmeti 
sunan, ileri teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü bir sağlık kuruluşudur.
200 yatak kapasitesi, 9 ameliyat odası, 2 doğumhanesi bulunan Eşrefpaşa Hastanesi 600’e yakın 
personeli ile hızlı, güvenli ve etkili bir hizmet anlayışı oluşturma hedefi ile çalışır.

Hizmet Birimleri    

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Plastik Cerrahi    Aile Hekimliği   

Ortopedi ve Travmatoloji   Anestezi    Göğüs Hastalıkları  

Genel Cerrahi    Beslenme ve Diyet   Nöroloji   

Üroloji     Biyokimya Laboratuvarı  Kardiyoloji   

Göz     Patoloji Laboratuvarı   Psikiyatri   

Diş     Mikrobiyoloji Laboratuvarı  Dahiliye   

Radyoloji    Uyku Bozuklukları   Dermatoloji   

KBB     Spor Hekimliği   Enfeksiyon Hastalıkları 

Kadın Hastalıkları ve Doğum İlkyardım Eğitim Merkezi  Fizik Tedavi ve 

Çocuk ve Ergen Ruh    
Sağlığı ve Hastalıkları   

Ambulans Hizmeti

Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde iki adet kırmızı kuşaklı acil yardım ambulansı, 5 adet mavi 
kuşaklı hasta nakil ambulansı ve 1 adet tam teşekküllü diş sağlığı taraması ve tedavi hizmetleri 
aracı bulunur.
Ambulans ile nakil hizmetinden yararlanmak isterseniz www.esrefpasahastanesi.izmir.bel.tr 
adresinde bulunan Ambulans Talep Formu’nu doldurabilir ya da dilekçe yazarak Eşrefpaşa 
Hastanesi Başhekimliği’ne başvurabilirsiniz.

HUZUREVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi 70 dönüm arazi üzerinde bir adet çok katlı 
bina ve ikisi ağır bakım (geriatri) servisi olmak üzere 12 adet tek katlı servisten oluşur. Çok katlı 
binasında, 264 yaşlıya, 44 yaşlı kapasiteli ağır bakım servisinde ise hastalığı ağır seyreden 
yaşlılarımıza hizmet verir.

Huzurevine Kabul Şartları
•  60 yaş ve üzeri yaşta olmak
•  Günlük yaşam faaliyetlerini (yeme, içme, tuvalet gibi)bağımsız yapabilecek nitelikte olmak
•  Yatalak ya da devamlı yatarak tıbbi tedavi ve bakıma ihtiyacı olmamak
•  Beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını karşılamasına engel olacak sakatlığı ve bir hastalığı 
bulunmamak
•  Ruhsal sağlığı yerinde olmak
•  Bulaşıcı ve sürekli tedaviyi gerektiren ağır hastalıklara sahip olmamak
•  Uyuşturucu madde ve alkol kullanmamak
•  Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu Sosyal İnceleme Raporu ile saptanmış olmak

Başvuru Evrakları 
•  Başvuru dilekçesi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Ekonomik durum araştırma belgesi
•  4 adet fotoğraf 
•  Sağlık kurulu raporu (huzurevine yerleşme aşamasında istenir)

Verilen Hizmetler
•  Diyetisyen kontrolünde hazırlanan üç öğün yemek
•  Ara öğün olarak çay ve süt servisi
•  Doktorlar tarafından verilen poliklinik hizmeti
•  İleri tetkik ve tedavi için Eşrefpaşa Hastanesi’ne ve diğer hastanelere sevk işlemleri
•  Üç aylık rutin kan ve idrar taraması yaptırılması
•  Yıllık portör ve akciğer taraması yaptırılması
•  Uzman doktorlar tarafından önerilmişse fizik tedavi hizmeti
•  Sağlık durumu uygun yaşlılar için spor merkezi
•  Haftada bir gün çamaşır yıkama, ütüleme hizmeti
•  Sosyal aktiviteler (gezi, spor ve yürüyüş faaliyetleri, koro çalışmaları, yemek organizasyonları)
•  Sosyal servis ekibi tarafından sürdürülen psiko – sosyal destek çalışmaları
•  Kütüphane hizmeti
•  Elişi atölyesi
•  Hobi bahçeleri

Adres: Çamlık Mahallesi Menderes Caddesi No: 418 Gürçeşme-Buca / İzmir
Tel: 293 17 91
GÜÇSÜZLER EVİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Örnekköy’deki 
Müyesser Turfan Güçsüzler Evi, özellikle soğuk kış aylarında, çeşitli kaynaklardan gelen 
bildirimler doğrultusunda sokakta yaşayan evsiz vatandaşlara yemek ve barınma olanağı sağlar.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılır, ihtiyaç halinde Eşrefpaşa 
Hastanesi’nde tedavileri gerçekleştirilir. 3 ay olarak belirlenen barınma hakkı süresi ihtiyaç 
durumuna göre uzatılabilir.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşlardan yaşı uygun olanlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
İzmir İl Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar ile huzurevi ya da bakım merkezlerine 
yerleştiriliyor, çalışabilecek durumda olanlar ise Türkiye İş Kurumu İŞKUR’a yönlendirilerek iş 
bulmaları sağlanıyor.

Adres: 7449 Sok.  No: 16 Zübeyde Hanım  Mah. Örnekköy – Karşıyaka / İzmir
Tel: 361 71 51

Şiddet gören, maddi gücüne el konan, istemediği halde ilişkiye zorlanan, aşağılanan ya da 
ayrımcılığa uğrayan kadınlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi var.
Tüm kadınlar Kadın Danışma Merkezi’nden ücretsiz psikolojik, hukuki ve sosyal danışmanlık 
hizmeti alabilir, dilerse çocukları ile birlikte Kadın Sığınma Evi’ne konuk olabilir.

Kadın Danışma Merkezi iletişim bilgileri: 
 
Adres: Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü
Kültürpark Fuar Alanı – İzmir
Tel: 293 4 293    Faks: 445 30 88
E-posta: kadindanisma@izmir.bel.tr
kadindanisma.izmir.bel.tr

YARDIMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de yaşayan herkesi zor gününde de yalnız bırakmamayı hedef 
edinerek faaliyetlerini sürdürür. Bu amaçla ihtiyaç sahibi kişilerin sosyal hayata katılımını, sadece 
yardım dağıtarak değil, sorunlarına kalıcı çözüm üreterek destekler.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na aşağıdaki konularda 
başvurabilirsiniz. 

 

KENT EKMEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği tüm kültür sanat etkinliklerinin ayrıntılı bilgisine 
www.izmir.bel.tr/Kultursanat adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Bu adres üzerinden dilerseniz, gitmek istediğiniz konser, tiyatro, sergi ya da sinema için bilet satın 
alabilir, kültür sanat merkezlerine ilişkin detayları araştırabilir ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi 
kültür sanat haberlerini okuyabilirsiniz.

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
Adres: Mithatpaşa Caddesi No: 1087 Güzelyalı / İzmir
Telefon: 293 38 18
www.aassm.org.tr

İZMİRSANAT
Adres: Kültürpark Fuar Alanı 26 Ağustos Kapısı yakını
Telefon: 293 40 49
www.izmirsanat.org.tr

İSMET İNÖNÜ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
Adres: Kültürpark Fuar Alanı Lozan Kapısı yakını
Telefon: 293 46 04 

ATATÜRK FUAR AÇIKHAVA TİYATROSU
Adres: Kültürpark Fuar Alanı
Telefon: 293 17 05

AHMET PİRİŞTİNA KENT ARŞİVİ VE MÜZESİ
Adres: Şair Eşref Bulvarı No: 1-A Çankaya / İzmir
Telefon: 293 39 00
www.apikam.org.tr

ÇETİN EMEÇ SANAT GALERİSİ
Adres: 900 Sokak No: 17 Hisarönü / İzmir
Telefon: 293 35 22

BORNOVA AŞIK VEYSEL AMFİ TİYATRO
Telefon: 293 19 47 

TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI KÜLTÜR MERKEZİ
Telefon: 293 10 91

SPOR AKTİVİTELERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları yüzmeden futbola, basketboldan tekvandoya 21 ayrı 
branşta, 11 merkezde sporcu yetiştiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi spor okullarına ve spor merkezlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için:
www.ibsbspor.org
Adres: Celal Atik Spor Salonu Kültürpark Fuar Alanı / İzmir
Tel: 445 67 54
E-posta: bilgi@izmirbsbspor.org 

ASARLIK SPOR KOMPLEKSİ SPOR OKULU
Masa tenisi salonu, basketbol, jimnastik, pilates, tekvando, judo, kondisyon ve güreş eğitimleri 
Asarlık Spor Kompleksi Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Salon çevresinde ayrıca, 2 adet açık alan basketbol sahası ve 2 adet futbol sahası bulunur.
Adres: Evka-4 Spor Tesisleri 
Tel: 351 38 66 

ASARLIK ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU
Badminton, step, aerobik, sağlıklı yaşam, basketbol eğitimleri Asarlık Çok Amaçlı Spor 
Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21

BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI
Tenis eğitimleri Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilir.
Adres: Kızılay Mahallesi 506 sok. Bornova / İzmir
Tel: 293 38 76
 
BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI BUZ SPORLARI SALONU
Buz Hokeyi, buz dansı, artistik patinaj, senkronize buz dansı eğitimleri Bornova Aşık Veysel 
Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 293 42 12

EKREM AKURGAL YAŞAM PARKI BAYRAKLI SPOR OKULU
Basketbol, voleybol, futbol, step, aerobik, pilates, jimnastik ve tekvando eğitimleri Ekrem Akurgal 
Yaşam Parkı Bayraklı Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21 
 

HALKAPINAR ATATÜRK SPOR SALONU SEHA AKSOY ATLETİZM PİSTİ
Atletizm eğitimleri Halkapınar Atatürk Spor Salonu Seha Aksoy Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21
 
İNCİRALTI SPOR TESİSLERİ BALÇOVA
Faydalanmak isteyen sporseverler için halı saha, voleybol, açık basketbol alanları ile tenis 
kortları bulunmaktadır.  
Tel: 278 06 00 

İNCİRALTI KAYIK ALANI
Kano eğitimleri bu bölgede düzenlenmektedir.
Tel: 425 04 21

BOSTANLI REKREASYON ALANI TESİSLERİ
Tenis eğitimleri düzenlenmektedir.
Ayrıca rekreasyon alanında faydalanmak isteyen sporseverler için 4 tenis kortu, 3 basketbol 
sahası, bir adet de kondisyon aletleri parkı bulunur.
Tel: 362 48 28 
 
BAYRAKLI ÇİÇEK FUTBOL SAHASI
Tel: 345 87 47
 
YEŞİLYURT FUTBOL SAHASI 
Tel: 228 75 75

Vefat eden vatandaşın ölüm raporu; bağlı bulunduğu belediyenin sağlık işleri müdürlüğünden 
veya sağlık ocağı doktorundan alınır.
Vefat gece geç saatlerde olmuş ise doktordan veya sağlık kurumundan ölüm raporu alındıktan 
sonra Mezarlıklar Müdürlüğü’nün ALO 188 No’lu telefonunu arayıp bilgi veriniz. 
Araç kısa sürede gelir ve cenaze teslim alınır. 
İşlemler için sabah Ölüm Raporu ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile ilçe belediyesi sağlık işleri 
müdürlüğüne müracaat edilir. Ölüm Raporu, Gömü İzin Belgesi’ne dönüştürülür. 
Hastanede vefat olduğunda, Gömü İzin Belgesi hastane tarafından düzenlenir. 
Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanını getirmeyi unutmayınız. 
Gömü İzin Belgesi alınan cenazelerin defin işlemleri Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe’de ikamet 
ediyorsa Soğukkuyu Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde; Buca ve Gaziemir ilçelerinde ikamet 
ediyorsa Buca Kaynaklar Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde veya istek doğrultusunda 
Yenişehir’de bulunan Mezarlıklar Müdürlüğü Defin İşlemleri Servisi tarafından, mesai saatlerinde 
yapılır.
Daha önce aile kabristanı almış olanların yeni vefatlarında gömü işlemlerinde “aile kabristanı” 
olduğuna dair belgeyi de getirmeleri gerekmektedir. Defin işlemleri esnasında yıkama, araç, 
morg, gömü yeri ve ruhsat ücreti tahsil edilir. 
Vefat edenin ölüm raporunu 3 gün sonra merkezden alabilirsiniz. 
Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek durumda olanlar, muhtardan Fakir 
İlmühaberi getirdikleri takdirde  tüm işlemleri ücretsiz yapılır; vefat eden Doğançay Mezarlığı’na 
defnedilir. 
Cenazenin başka bir şehre nakli gerekiyorsa İlçe Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden Yol Nakil Belgesi 
alınıp, ilaçlanıp tabut mühürlendikten sonra soğutmalı cenaze araçları ile bedeli karşılığında nakil 
yapılır.

Üste Gömü İşlemleri
Bir mezarın üstüne, 5 yıl geçtikten sonra 1. dereceden yakınının gömüsü yapılabilmektedir. 
Daha önce ölmüş olanın defin belgesi temin edilir ve üste gömü formu ile birinci dereceden 
yakınının muvaffakatı alınarak gömü işlemi yaptırılır. 
Gömüsü yapılan mezarların mezar üstü inşaat yapımı gömü tarihinden en erken 3 ay sonra 
Mezarlıklar Müdürlüğü’nden inşaat ruhsatı alınarak yapılır. 

ALO 188 No’lu özel hat, 24 saat kesintisiz hizmeti vermektedir.
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Hızlı, güleryüzlü ve güvenilir iletişim için buradayız.

Çünkü,
  

  alanında yetkin personelimizle başvurularınızı almak için sizi bekliyoruz.
  İşlemlerinizin yapılmasını beklerken size evinizin rahatlığını sunuyoruz.

  Başvurunuzun takibini yapıyor, sizlerle yeniden görüşmek için sabırsızlanıyoruz.
  İzmir için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmak bize mutluluk veriyor.

Çünkü,

biz kocaman bir aileyiz.

Çünkü,

İZMİR BİZİM EVİMİZ.

  

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HALKLA İLİŞKİLER ve MUHTARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bu küçük rehberi sizler için hazırladık.
İstedik ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü hizmetlere ulaşmanın en kolay yolu 
hep elinizin altında olsun.
Bu kitapçıkta yanıtını bulamadığınız tüm sorular için bize danışabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü olarak 5 farklı 
birimle hizmetlerimizi sürdürüyoruz.
Bize ister telefonla, ister internet aracılığıyla, ister muhtarınızla görüşerek ya da isterseniz 
şahsen İzmir Büyükşehir Belediyesi binasına gelerek ulaşabilirsiniz.

Hemşehri İletişim Merkezi

“Bize kısaca HİM diyebilirsiniz.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı dinamik ve güleryüzlü bir ekibiz.

E-posta, web adresi, kiosk (metro istasyonlarında bulunan elektronik iletişim sistemi), 
faks ve mektup aracılığı ile bize ulaştırdığınız başvuruları kayıt altına alıyor, 
birimlerden ilgili yanıt geldiğinde en kısa sürede sizlere geri dönüş yapıyoruz.

Doğrudan ve kolay iletişimin adresi, HİM’e ulaşmak çok kolay.

him@izmir.bel.tr
www.him.izmir.bel.tr
www.izmir.bel.tr
www.twitter.com/izmirhim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak / İzmir

Faks: 293 39 95

Çağrı Merkezi

7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz Çağrı Merkezi’nde, uzman operatörlerimiz aracılığı ile başvurularınızı 
kayıt altına alıyor, ilgili birime yönlendiriyor ve işlem sonucunda sizleri haberdar ediyoruz.

Çağrı Merkezi’ne ulaşmak için aramanız gereken numara:
444 40 35

* Çağrı Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
İZSU’ya ilişkin başvuruları ALO 185 numaralı hattan kabul etmektedir.

Muhtarlar Masası

Yerel yönetimin ilk kademesi olan muhtarlarımızın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile doğrudan ve 
kolay iletişim kurmalarını Muhtarlar Masası ile sağlıyoruz. 
Dilek, öneri ve şikâyetlerinizi muhtarlarınız aracılığı ile de bize ulaştırabilirsiniz. 
Hizmet odaklı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Muhtarlar Masası ile muhtarlarımızı 
faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmenin yanı sıra, onların teknik donanım ve 
sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyoruz.

Muhtarlarımız için iletişim numaralarımız:
Tel: 293 15 90 – 293 15 31 – 293 12 76
Faks: 293 19 26

Santral

Hafta içi 08.00 – 17.00 saatleri arasında gelen tüm çağrılara cevap vererek ilgili birime 
yönlendiriyor, ayrıca birimler arası ve dış arama yetkisi olmayan birimlerin görüşme 
yapabilmelerini sağlıyoruz.

Santral numaramız: 293 12 00

Merkez -1 Telsiz

Emniyet ekipleri, belediye birimleri ve ilçe belediyelerinden telsiz ve telefon aracılığıyla iletilen 
ihbarların en kısa sürede ilgili birime aktarılmasını sağlıyor, acil müdahale gerektiren anlarda 
birimler arası koordinasyon kuruyoruz.

Tel: 293 13 14 – 293 11 00 - 293 11 98  /  Faks: 293 10 99

                           

İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Kurtarma ve Sağlık ekibi AKS, 7 gün 24 saat kesintisiz acil 
yardım hizmeti vermektedir.

Trafik kazası, yangın, patlama, su baskını, doğal afet, can kurtarma durumlarında cep telefonu, 
sabit telefon ya da ankesörlü telefonlardan ücretsiz telefon hattı 110’u arayabilirsiniz.

Suç teşkil eden bir durumla karşılaştığınızı düşünüyor ve kolluk kuvvetlerine ihtiyaç duyuyorsanız 
Emniyet Genel Müdürlüğü acil ihbar ve yardım hattı 155’i aramalısınız.

Acil durum görüşmelerinde yetkililere, sakin bir ses tonu ve anlaşılır ifadeler ile bulunduğunuz 
adresi, acil durumun türünü ve tehlikede olan kişi sayısını bildiriniz.

 

ULAŞIM VE ULAŞIM KARTLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanına hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması 
için kara-deniz-demir yolu entegrasyonunu hedef edinerek ulaşım hizmetlerini sürdürür.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu taşıt seçenekleri arasında temel olarak otobüs, 
metro, banliyö sistemi, yolcu gemisi, arabalı vapur, bisiklet ve faytonlar yer alır.
Gitmek istediğiniz yere en kolay nasıl ulaşabileceğinizi öğrenmek için güzergâh ve taşıt 
seçeneklerinizi gösteren Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi’nden yararlanabilirsiniz.
Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi: asps1.unibel.com.tr
 
İzmirim Kart
Toplu ulaşım araçlarından yararlanmak için İzmir’de “İzmirim Kart” adı verilen elektronik kart 
sistemi kullanılır. İzmirim Kart, tüm toplu taşıma araçlarında geçerlidir ve kentin hemen her 
köşesinde bulunan İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan temin edilebilir. 
İzmirim Kart’ı yalnızca bir defa satın almanız yeterlidir. Kartın geçerlilik süresi yoktur. İster yetkili 
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan, ister aktarma merkezlerindeki otomatlardan 
dilediğiniz zaman ve dilediğiniz kadar bakiye yüklemesi yapabilirsiniz. Bakiyeniz, kartınızı taşıt 
araçlarında bulunan elektronik sayaçlara gösterdikçe azalır. Bakiye tükendiğinde karta yeniden 
yükleme yapmanız gerekir.
Size en yakın İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’nı www.eshot.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

90 Dakika Uygulaması
İzmir’de toplu ulaşım araçlarını tercih eden yolcuların İzmirim Kart bakiyelerinden 90 dakika 
içinde yalnızca ilk binişlerinde bilet ücreti düşer.
İzmirim Kart’ınızı araçlardaki elektronik sayaca göstermenizi takip eden 90 dakika boyunca, 
tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilirsiniz.
90 dakika sonraki ilk yolculukta kart bakiyenizden yeniden bir binişlik ücret düşer.

3-5 Bilet
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktaları’nda bulunan “3-5 Bilet” isimli kartlarla da yolculuk 
yapabilirsiniz. 3-5 Bilet üç farklı seçenekle satışa sunulur; iki binişlik, üç binişlik ya da beş binişlik 
alternatifleri mevcuttur. İzmirim Kart’tan farklı olarak 3-5 Bilet ile 90 dakika uygulamasından 
yararlanılamaz. 3-5 Bilet’e yeniden yükleme yapılamaz. 3-5 Bilet’in geçerlilik süresi ilk kullanım 
tarihinden itibaren 35 gündür.

Otobüs
Otobüs ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına ESHOT Genel Müdürlüğü 
tarafından sürdürülür.

İzmir şehir merkezinde otobüs seferleri 24 saat kesintisiz olarak gerçekleştirilir.
Baykuş adı verilen gece otobüsleri gece 12’den sabah 6’ya kadar bir saat arayla şehir merkezi 
Konak ile Evka-3, Tınaztepe, Gaziemir, Balçova ve Çiğli arasında karşılıklı hareket eder.
Otobüs sefer saatleri, hat numaraları ve güzergâhlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için ESHOT’un resmi 
internet sitesini ziyaret edebilir ya da çağrı merkezini arayabilirsiniz.
www.eshot.gov.tr    
Çağrı Merkezi: 320 0 320

Metro
Metro ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İzmir Metro A.Ş. tarafından 
sürdürülür. İzmir metro ağı kapsamında 17 metro istasyonu bulunur. Bunlar sırasıyla Fahrettin 
Altay, Poligon, Göztepe, Hatay, İzmirspor, Üçyol, Konak, Çankaya, Basmane, Hilal, Halkapınar, 
Stadyum, Sanayi, Bölge, Bornova, Ege Üniversitesi ve Evka – 3 istasyonlarıdır. Hilal, yolcuların 
banliyö sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur. Halkapınar, hem banliyö sistemine 
geçiş istasyonu hem de otobüslerin aktarma merkezidir. Fahrettin Altay istasyonundan da 
otobüslerin aktarma merkezine ulaşılabilir. Metro sefer saati ve ücretlerine ilişkin ayrıntılı bilgi 
için Metro A.Ş. resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
www.izmirmetro.com.tr

Banliyö
İzmir’de banliyö ile toplu ulaşım hizmetleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD’nin %50 
ortaklığı ile kurulmuş olan İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi A.Ş, kısa adıyla İZBAN tarafından 
sürdürülür. İZBAN ağı kapsamında, Cumaovası ile Aliağa arasında yer alan 32 istasyon bulunur.
Hilal, yolcuların metro sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur.
Halkapınar ise hem metro sistemine geçiş istasyonu, hem de otobüslerin aktarma merkezidir.
İZBAN sefer ve ücretlerine ilişkin bilgi için İZBAN internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
www.izban.com.tr

Yolcu Gemisi ve Arabalı Vapur
Yolcu gemisi ve arabalı vapur ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına 
İZDENİZ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Yolcu gemisi seferleri Bostanlı, Karşıyaka, Bayraklı, Alsancak, Pasaport, Konak, Göztepe ve 
Üçkuyular olmak üzere 8 iskeleden yapılır.
Günübirlik tatil yaparak denizin tadını çıkarmak isteyenler için yaz sezonu boyunca Yassıcaada’ya 
da yolcu gemisi seferleri düzenlenir. 
Arabalı vapur seferleri ise Üçkuyular ve Bostanlı iskeleleri arasında şehir içi trafiğine girmeden 
keyifli, güvenli ve hızlı yolculuk imkânı sağlar.
Yolcu gemilerinin ve arabalı vapurların sefer saat ve tarifelerini iskelelerden temin edebileceğiniz 
broşürlerden ya da İZDENİZ resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.
www.izdeniz.com.tr

Bisiklet
İzmir’de motorlu araç kullanımını azaltmak, çevre kirliliğini ve trafik sorununu en aza indirmek ve 
sağlıklı yaşamı özendirmek amacı ile kent bisikleti kiralama sistemi BİSİM oluşturulmuştur.
Şehir merkezinde sahil şeridi boyunca rastlayacağınız bisiklet istasyonlarından dilediğiniz saatte 
bisiklet kiralayabilir, bisikletinizi istediğiniz güzergâhta kullanabilir ve herhangi bir istasyona 
bırakabilirsiniz.
BİSİM sistemi ile ister kredi kartı kullanarak, ister sisteme üye olarak bisiklet kiralayabilirsiniz.
Üyelik işlemleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
BİSİM üyesi olmak, kira ücretlerini öğrenmek, kira koşulları ve istasyonlar hakkında ayrıntılı 
bilgiye ulaşmak için BİSİM resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz.
www.bisim.com.tr  
Tel: 433 51 55

Fayton
İzmir’de ulaşım seçeneklerinin en keyiflisi kentin simgesi haline gelen faytonlardır.
Fayton hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Tarihi görünüşü örnek alınarak özgün modeline uygun yapılan Victoria Klasik tipi modern 
faytonlar, özel giyimli, sürüş, davranış, duruş ve yabancı dil eğitimi almış sürücüler tarafından 
idare edilir ve Haflinger cinsi atlar ile çekilir.
Siz de bu keyfi yaşamak için İzmir Limanı, Gündoğdu Meydanı ya da Konak Pier istasyonlarından 
faytona binebilir, dilerseniz sahil şeridinde, dilerseniz tarihi noktalara doğru nostaljik bir gezinti 
yapabilirsiniz.
Ayrıca, özel günlerinizde önceden randevu almak ve gerekli ödemeleri karşılamak kaydıyla 
fayton kiralayabilirsiniz.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Tur Otobüsleri
İzmir’i, şehir merkezinde panoramik bir tur atarak tanımak isteyen yerli ve yabancı turistler için 
tasarlanan üstü açık tur otobüsleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından işletilir.
Otobüslerde Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca anlatımların yapıldığı rehber 
kulaklıklar bulunur. Ayrıca 6 dilde hazırlanmış güzergâh haritalı İzmir broşürleri de tur 
otobüslerini kullanan yolculara hediye edilir.
Tur otobüsleri için alınan biletler 24 saat geçerlidir. Otobüslerden güzergâh üzerindeki herhangi 
bir durakta inebilir ve aynı biletle yeniden binebilirsiniz.
Panoramik şehir turları saat 09.30’da başlar. Her 30 dakikada bir hareket eden otobüslerin son 
sefer saati ise 16.00’dır.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Kayıp Eşya
Otobüs, metro, banliyö, yolcu gemisi ya da arabalı vapurda eşyanızı unutursanız kayıp eşya 
bürolarına danışabilirsiniz.
ESHOT – İZULAŞ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: 544 Sok. No: 2 Yağhaneler - Konak / İzmir 
Tel: 250 29 77
Kayıp eşyanızın durumunu www.eshot.gov.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Kayıp Eşya Formu’nu doldurarak da 
sorgulayabilirsiniz.
METRO Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Halkapınar İstasyonu / İzmir
Tel: 461 54 45 / Dahili: 9255
İZBAN Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Salhane İstasyonu / İzmir
Tel: 398 32 32
İZDENİZ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Bostanlı Vapur İskelesi Bostanlı / İzmir
Tel: 330 50 71

ULAŞIM KARTLARI

Toplu ulaşım kartları ile ilgili tüm işlemler ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları 
Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülür.
Kart talebi, yenileme, çalınma-arıza bildirimi, bakiye itirazı, dolum-kullanım bilgi talebi gibi 
ulaşım kartlarına ilişkin her konuda Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne danışabilirsiniz.
Adres: Milli Kütüphane Cad. No: 10/1C Konak – İzmir
Tel: 483 64 63

ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI

Engelli Bireyler
Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan kişiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen 
Engelli Kimlik Kartı ya da daha önce verilen Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Engelli 
Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanlarını görevli personele göstererek toplu ulaşım araçlarından 
ücretsiz faydalanır. 
Kartlarında “Ağır Engelli” olarak belirtilen ya da “Ulaşımda Refakatçi Hakkı Vardır” ibaresi bulu-
nan kişiler ise kendileri ile birlikte bir refakatçi ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlana-
bilir.
65 Yaş ve Üzeri 
İzmir’de 65 yaş ve üzeri herkes, nüfus cüzdanlarını yetkili görevlilere göstererek toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

Şehit Aileleri
Şehit Aileleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen Şehit Ailesi Kartı ya da 
ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından verilen bakiye 
gerektirmeyen İzmirim Kart ile toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabilir.

Gaziler
Gaziler ve gazi yakınları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kendilerine verilen 
Gazi Kartı ya da Gazi Ailesi Kartı ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

ÜCRETSİZ ULAŞIM KARTLARI

TÜİK Kartı: Sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için alanda 
görevlendirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) personeli, görev süresince, toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

PTT Kartı: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT bünyesinde dağıtıcı olarak görev yapan 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur personel toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Zabıta Kartı: İzmir sınırları içindeki belediyelerde çalışan zabıta memur personel toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

Basın Kartı: Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen Sarı Basın Kartı sahibi  
basın mensupları toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Polis Kartı: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapan 
emniyet hizmetleri sınıfı personeli toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Orman Muhafaza Kartı: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza 
memurları resmi üniformalı oldukları sürece toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanır.
 
İNDİRİMLİ ULAŞIM KARTLARI

Öğrenci Kartı: Öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından verilen Öğrenci Kartı ile toplu 
ulaşımdan indirimli faydalanır. Öğrenci kartı öğretim yılı başında okul idareleri tarafından 
gerçekleştirilen toplu başvurular aracılığı ile hazırlanır. Toplu başvurudan yararlanamayan 
öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü resmi internet adresi www.eshot.gov.tr üzerinden bireysel 
başvuruda da bulunabilir. İzmir dışında öğrenim gören öğrenciler indirimli seyahat edebilmek için 
üniversitelerinden aldıkları kimlik kartları ya da öğrenci belgesi ile ESHOT Genel Müdürlüğü 
resmi internet adresi üzerinden bireysel başvuruda bulunabilir.
 www.eshot.gov.tr

Öğretmen Kartı: Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma 
Bakanlığı’na bağlı örgün eğitim kurumlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 
kadrolu olarak çalışan eğitim ve öğretim sınıfı personeli Öğretmen Kartı ile toplu ulaşım 
araçlarından indirimli olarak yararlanır.

60 Yaş Kartı: İzmir sınırları içinde ikamet eden 60-65 yaş arası kişiler, günün her saatinde 
öğrenci tarifesi ödeyerek toplu ulaşımdan indirimli yararlanır. 

ÇEVRE

İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre ve insan sağlığını korumak ve iyileştirmek amacı ile çevre 
kirliliğine yol açan her türlü kirleticiye karşı gerekli önlemleri alır ve ilgili denetimleri sürdürür.

Evsel Atıklar
İzmir’de çöp konteynerlerinde biriken evsel atıkların özel atık toplama araçları ile toplanması, 
sokaklar söz konusu olduğunda ilçe belediyelerinin, ana arterler söz konusu olduğunda ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundadır.
İlave çöp konteyneri konulması, çöp konteynerlerinin yıkanması gibi talepler ya da çöplerin 
düzenli toplanmaması ya da toplanırken gürültü yapılması gibi şikâyetlere ilişkin başvurular 
sokak konteynerleri ile ilgili ise ilçe belediyelerine, cadde konteynerleri ile ilgili ise İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmelidir.

Tıbbi Atık
Hastaneler, veteriner klinikleri, poliklinikler, tıbbi tahlil laboratuvarları, muayenehaneler ve diş 
kliniklerinden çıkan tıbbi atıklar, konusunda yetkin eğitimli personel aracılığı ile özel araçlarla 
toplanır ve sterilizasyonu gerçekleştirilmek üzere çevreye zarar vermeden bertaraf tesislerine 
iletilir.

Sanayi Atıkları
Evsel nitelikli ya da düzenli depolama kriterlerine uygun ve analizi yapılmış sanayi atıkları, ilgili 
firmalar tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Düzenli Çöp Depolama Tesisi’ne getirildiği 
takdirde bertaraf edilir.

Moloz Atıkları
Çeşitli kurum ve kuruluşlar inşaat ya da yıkıntı atıklarını, ilçe belediyelerinden Ek-2 belgesi 
aldıktan sonra izinli taşıyıcılar aracılığı ile yasal moloz depolama alanlarına bırakabilir.
İzmir’deki moloz depolama alanlarını öğrenmek, inşaat ya da yıkıntı atıklarını uygun alanlara 
bırakabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak 
başvuruda bulunabilirsiniz.

İlaçlama ve Haşere ile Mücadele Çalışmaları
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca modern yöntemlerle sürekli olarak sivrisinek ile 
mücadele çalışmaları gerçekleştirir.
Hamamböceği, bit, pire, karasinek gibi haşere ve fare mücadelesi için ise hem iç hem de dış 
mekânlara özel ilaçlama çalışmaları yapılır. 
Sokak ve caddelere yerleştirilen çöp konteynerleri haşere üremesine karşı düzenli olarak ve 
talep üzerine ilaçlanır.

İhtiyaç duyduğunuz ilaçlama çalışması için Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü’nü 
arayabilirsiniz. 

Tel: 293 37 14 - 15

Hava Kirliliği
Karşıyaka, Bornova, Güzelyalı ve Alsancak’ta bulunan modern hava kirliliği ölçüm istasyonlarında 
yapılan ölçümlerle hava kirliliği değerleri 24 saat aralıksız olarak izlenir.
Hava kirliliği denetim ekibi, kalitesiz yakıt kullanan, satan ya da kalorifer, kazan, baca bakım ve 
temizliklerini yapmayan konut, işyeri ve sanayi tesislerini tespit eder. Kirliliğin önlenebilmesi için 
denetimleri yapar ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
Hava kirliliğine sebep olduğunu düşündüğünüz kişi ya da kuruluşları Hava Kirliliği Denetim 
Birimi’ne bildirebilirsiniz.

Tel: 293 13 84

Gürültü Kirliliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi yalnızca birinci sınıf gayri sıhhi işletmelere ilişkin gürültü kirliliği 
denetimlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. 
Gürültü kirliliğine yol açan diğer her türlü kurum, kuruluş ya da konutların denetimi ilçe 
belediyelerinin görevidir.
Bu nedenle eğer gürültü kaynağı birinci sınıf gayri sıhhi işletme ise HİM’e başvurabilir, değil ise 
başvurunuzu ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi uyuşmazlıkların çözümünde konu ile ilgili uzman ekip ve teknik 
destek sağlar.

Körfez Denetimi
İzmir Körfezi’ne atık bırakan, limanda yük alımı ve boşaltımı sırasında çevre kirliliği yaratan 
gemileri Körfez Denetim Ekibi kontrol eder. Deniz yüzeyindeki atıkları toplayarak körfezin temiz 
tutulmasını sağlar.
Denize atık madde bıraktığını tespit ettiğiniz kişi, kurum ya da kuruluşlara ilişkin bildirimlerinizi 
Körfez Denetim Şefliği’ne iletebilirsiniz.

Tel:  293 14 26 

SU VE KANALİZASYON İŞLEMLERİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İZSU; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları 
dahilinde yaşayanların içme suyu ve atık su hizmetlerini, çevre ve insan sağlığını esas alarak, 
etkin, verimli ve kesintisiz olarak yürütür.
Su ve atık su işlemlerine ilişkin ihtiyaç duyduğunuz her konuda danışmak için 185 numaralı 
telefon hattını arayabilir ya da Cumhuriyet Bulvarı No: 16 - Konak adresinde bulunan İZSU Genel 
Müdürlüğü’nü ziyaret edebilirsiniz.

YENİ ABONE
Yeni abonelik için gerekli belgeler:
•  Yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı) aslı ve fotokopisi
•  Numaralandırma krokisi ya da belgesi aslı ve fotokopisi
•  Tapu aslı ve fotokopisi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Kanal ruhsatnamesi
•  DASK (Doğal Afet Sigortası) belgesi (15.06.2004 tarihinden sonra yapı kullanma izin belgesi 
almış olanlar için)
Abone ücreti, ilgili yetkililer tarafından tespit çalışması yapıldıktan sonra, bağlanacak suyun 
şebekeye olan mesafesi, çapı gibi özellikler dikkate alınarak belirlenir.
Piyasadan temin edeceğiniz yeni su sayacı; İZSU standartlarına uygun, gliserin korumalı ve yaş 
tip su sayacı olmalıdır.

SAYAÇLAR
Sayaç Değiştirme
İZSU Genel Müdürlüğü ya da ilgili şube müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunmanız halinde, 
“sayaç değiştirme bülteni” düzenlenir ve arızalı olduğu tespit edilen sayaç değiştirilir.
Sayacın sarfiyat göstermediği dönemler için ise geriye dönük kıyas tahakkuku yapılarak ödeme 
miktarı belirlenir.

Su Faturasına İtiraz
Su faturasında belirtilen kullanım ve ödeme miktarlarının hatalı olduğunu düşünüyorsanız bağlı 
bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz.
İtiraz durumunda, sayacınızın kontrolü için İZSU tarafından düzenlenen dilekçe Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’ne gönderilir.
Faturaya itirazda bulunduysanız, işlem sonuçlanana kadar ödemeyi izinli duruma getirme 
talebinde bulunabilirsiniz.

Kontrol sonucunda sayacınız arızalı çıkarsa ve fatura bedelinizi itiraz öncesinde yatırmış iseniz 
ödemiş olduğunuz tutar, isteğinize bağlı olarak ya müteakip ödemenizde otomatik olarak 
düşürülür ya da tarafınıza ödenir.

Abonelik Dondurma (Geçici Kapama İşlemi)
Belirli bir süre için kullanılmayacak konut ya da iş yeri için geçici kapama işlemi yapılabilir. 
Geçici kapama uygulanacak tarihler verilen dilekçede belirtilmelidir.
Bu işlemin gerçekleşmesi için, abone numaranıza kayıtlı herhangi bir borç bulunmaması 
gerekmektedir. Bu durumda, abone servisi sayacı sökmeden geçici kapama işlemi yapabilir. 
Geçici sürenin bitimine kadar sarfiyat faturası düzenlenmez.

Abone İptal İşlemi
Aboneliğinizin iptalini istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurunuz.
Abone numarasına kayıtlı tüm borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız. 
Sayaç söküm işlemi yapıldıktan sonra abone teminatı tarafınıza iade edilerek işlem tamamlanır.

İsim değişikliği
Abone ismi değişikliği talep ediyorsanız, bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ve 
kimlik fotokopisi, DASK poliçesi, tapu ya da ikametgâh belgesi ile birlikte başvurunuz. 
Abone numaranıza kayıtlı tahakkuk ve tahsilat borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız.  
Başvurunuz sonucunda teminat ücreti alınarak sözleşme imzalanır ve işlem tamamlanır.
 
Su açma işlemi
Yazılı talepte bulunarak yerinden kaldırdığınız sayacınızı yeniden bağlamak ya da kesilen 
suyunuzu yeniden açtırmak istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne 
başvuruda bulunabilirsiniz. 
Sayacınız borcunuzdan ötürü yerinden kaldırıldıysa ya da borç nedeni ile suyunuz kesildiyse 
gerekli ödemeyi yaptığınız takdirde sayacınız yeniden takılarak, suyunuz açılır.

Çok Sayaçtan Tek Sayaca 
Apartmanınızda her daireye ait ayrı sayaçlarınızı söktürmek ve hidrofor sistemi ile ortak 
su kullanmak istiyorsanız, apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu çok sayaçtan tek sayaca 
geçiş sağlanır.

Tek Sayaçtan Çok Sayaca Geçiş
Tek sayaçla hidrofordan ortak su kullanıyorsanız ve sayaçlarınızın ayrılarak farklı abonelikler 
oluşturulmasını istiyorsanız apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu tek sayaçtan çok sayaca 
geçiş sağlanır.

İZSU Şebekesi Dışındaki Kaynaklardan Temin Edilen Suyun Kullanılması

İZSU şebekesi dışındaki kaynaklardan temin ettiğiniz suyu kullanıyorsanız, ilgili İZSU Şube 
Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak Atık Su Abonelik Sözleşmesi imzalamanız gerekir.
Abonelik ücreti, sözleşme imzalandıktan ve sayaç bağlandıktan sonra ilk sarfiyat faturasına 
eklenir.

Ayrıca İZSU Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak için Alo 185 numaralı hattı arayarak;
•  Su ve kanalizasyon şebeke arızalarını günün her saati bildirebilir,
•  Semtinizdeki planlı su kesintilerini öğrenebilir, 
•  Kaçak su kullanımlarını ihbar edebilir,
•  Dış mekânlardaki kanallardan kaynaklanan koku şikâyetlerinizi iletebilirsiniz.

Yaşadığınız bölge ile ilgili, 
•  Yağmur suyu ızgarası
•  Su tahliye hattı yenilemesi
•  Dere ıslahı yapımı
•  Dere üstü yaya köprüsü yapımı talebinde bulunabilirsiniz.
Dilek, öneri ve şikâyetleriniz ilgili birimlere aktarılacak, tarafınıza en kısa sürede geri dönüş 
yapılacaktır.

İZSU’nun sağladığı tüm hizmetlere ilişkin ayrıntılı bilgi için: 
www.izsu.gov.tr

İMAR İŞLERİ 

Parsel planlama, numaralandırma, yapı ruhsatı verme, yapı kullanım izni verme, ruhsatsız/kaçak 
yapılaşmayı önleme gibi her türlü imar uygulaması yetki ve sorumluluğu ilçe belediyelerine aittir.
Söz konusu konulara ilişkin başvurularınızı ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile İmar Denetim Dairesi 
Başkanlığı görev yetki ve sorumlulukları ise;

•  İmar yönetmeliği, yüksek yapılar yönetmeliği, otopark yönetmeliği uygulama esasları gibi 
gerekli yönetmelikleri hazırlamak, mevcut yönetmeliklere ilave ya da düzenlemeler yapmak,
•  İlçe belediyelerine esas olmak üzere otopark bölge sınırları bedellerini saptamak ve 
güncelleştirmek,
•  Yüksek Yapılar Yönetmeliği gereğince İnceleme Kurulu’nu toplayarak alınan kararları talep 
sahibine ve ilgili meslek odalarına bildirmek,
•  İmar denetimleri yapmak,
•  İmar mevzuatına ilişkin uygulamaları değerlendirmek ve uygulama birliğini sağlayıcı ve 
bağlayıcı koordinasyon kararları almak, uygulanmasını denetlemektir.

ALTYAPI KOORDİNASYON HİZMETLERİ

Altyapı koordinasyon hizmetlerinin başlıca amacı; şehrin temel altyapı çalışmaları için gerekli 
izinlerin sağlanması, çalışmaların denetiminin gerçekleştirilmesi ve koordinasyon içinde sonuca 
ulaştırılmasıdır.

Bunlar arasında öncelikli olarak:
•  İçme suyu ve kanal projeleri,
•  Elektrik, gaz, telefon, fiberoptik bağlantı hattı projeleri,
•  Banliyö ve metro enerji besleme projeleri,
•  Yollar ve kaplama hizmetleri yer alır.

Bu kapsamda, İzmir içinde altyapı çalışması yapmak isteyen kamu kurum-kuruluşları, 
özel-tüzel şahıslar AYKOME’ye müracaat ederek kazı izni almalıdır. 

İzinsiz veya ruhsata aykırı yapılan çalışmalarda iş durdurulur ve cezai işlem uygulanır.

Denetim ve tuhsat işlemleriniz için Altyapı Koordinasyon Merkezi’ni arayabilirsiniz.
Tel: 293 40 24 – 293 14 04

İLAN VE REKLAM DÜZENLEME İŞLERİ

İlan, reklam ve tanıtım araçlarının kullanımı İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam 
Yönetmeliği uyarınca düzenlenir. Söz konusu yönetmeliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi 
internet adresi www.izmir.bel.tr üzerinde bulunan dokümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

İlan ve reklam uygulamalarını bağlı bulunduğunuz ilçe sınırları içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız ilçe belediyesine, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’ne 
izin başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü iletişim bilgileri:
Tel: 293 42 44 
E-posta: kentestetigi@izmir.bel.tr

VETERİNERLİK HİZMETLERİ

Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların bakımı ve denetimi; mesai saatleri içinde öncelikli olarak 
bulundukları ilçe belediyelerinin, saat 18.00’den sonra ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
sorumluluğundadır. Sokak hayvanlarına ilişkin bakım, kısırlaştırma ya da gürültü konularında 
başvurularınızı bağlı bulunduğunuz ilçe belediyesine iletebilirsiniz.

Ancak engelli, ağır hasta ve kendine bakamayacak durumda olan ya da toplumla uzlaşamayan 
saldırgan sokak köpekleri ile sahipleri tarafından bakılamayan evcil köpekler İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Işıkkent Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne kalıcı olarak kabul 
edilir.

Saldırgan sokak köpeklerinin bakımevine kabulü, ancak bir kişinin yaralanmasına sebep olduğu 
ve o kişi yaralanmaya ilişkin doktor raporu beyan ettiği takdirde gerçekleşir.

Yaralı sokak hayvanları tedavi, kısırlaştırma ve aşı işlemleri yapıldıktan sonra (köpekler kulak 
küpeleri takılarak, kediler ise kulaklarına işaret bırakılarak) alındıkları bölgeye geri bırakılır.

Bakımları yapılmak üzere belediyeler tarafından alıkonulan sokak hayvanları 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu’na göre alındıkları yere geri bırakılmak zorundadır.

Köpek sahibi olmak isterseniz İzmir Büyükşehir Belediyesi Işıkkent Köpek Bakımevi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’ne güvenle başvurulabilirsiniz. Merkezden sahiplenilen köpeğiniz size 
aşıları yapılmış ve kısırlaştırılmış olarak ücretsiz teslim edilir.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunu gereğince yerel yönetimlerin sahipli hayvanlara hizmet 
vermesi yasaklanmıştır.
 
Yaralanmış sahipsiz sokak hayvanları için İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri 
Şube Müdürlüğü Acil Müdahale Ekibi’ne ulaşmak için:
293 39 80

ZABITA HİZMETLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehir içinde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için zabıta 
hizmetleri sürdürür. Bunu yerine getirirken kurallara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen 
ceza ve diğer yaptırımları uygular.

•  Çevreye zarar verdiği tespit edilen kuruluşların geçici olarak mühürlenmesi, kapatılması, 
işyeri sahipleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması,
•  Sebze ve meyve haline getirilen kaçak sebze meyveye el konulması, getirenler hakkında 
para cezası uygulanması,
•  İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliğine aykırı reklam panoları, bez afiş, tahta pano, levha ve 
tentelerin toplatılması, sahipleri hakkında para cezası uygulanması İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanlığı görevleri arasındadır.

Seyyar satıcıların yakalanması, mallarına el konulması, sağlığa zararlı ürünlerinin imha edilmesi, 
ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır.

Bu konulara ilişkin dilek, öneri ve şikayetlerinizi 444 40 35 numaralı telefondan HİM’e 
iletebilirsiniz.

Hatalı park eden araçların çekilmesi, kurtarılması ve götürülmesi yetki ve sorumluluğu ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda değil, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndedir.

EŞREFPAŞA HASTANESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, toplumun her kesimine kaliteli sağlık hizmeti 
sunan, ileri teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü bir sağlık kuruluşudur.
200 yatak kapasitesi, 9 ameliyat odası, 2 doğumhanesi bulunan Eşrefpaşa Hastanesi 600’e yakın 
personeli ile hızlı, güvenli ve etkili bir hizmet anlayışı oluşturma hedefi ile çalışır.

Hizmet Birimleri    

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Plastik Cerrahi    Aile Hekimliği   

Ortopedi ve Travmatoloji   Anestezi    Göğüs Hastalıkları  

Genel Cerrahi    Beslenme ve Diyet   Nöroloji   

Üroloji     Biyokimya Laboratuvarı  Kardiyoloji   

Göz     Patoloji Laboratuvarı   Psikiyatri   

Diş     Mikrobiyoloji Laboratuvarı  Dahiliye   

Radyoloji    Uyku Bozuklukları   Dermatoloji   

KBB     Spor Hekimliği   Enfeksiyon Hastalıkları 

Kadın Hastalıkları ve Doğum İlkyardım Eğitim Merkezi  Fizik Tedavi ve 

Çocuk ve Ergen Ruh    
Sağlığı ve Hastalıkları   

Ambulans Hizmeti

Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde iki adet kırmızı kuşaklı acil yardım ambulansı, 5 adet mavi 
kuşaklı hasta nakil ambulansı ve 1 adet tam teşekküllü diş sağlığı taraması ve tedavi hizmetleri 
aracı bulunur.
Ambulans ile nakil hizmetinden yararlanmak isterseniz www.esrefpasahastanesi.izmir.bel.tr 
adresinde bulunan Ambulans Talep Formu’nu doldurabilir ya da dilekçe yazarak Eşrefpaşa 
Hastanesi Başhekimliği’ne başvurabilirsiniz.

HUZUREVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi 70 dönüm arazi üzerinde bir adet çok katlı 
bina ve ikisi ağır bakım (geriatri) servisi olmak üzere 12 adet tek katlı servisten oluşur. Çok katlı 
binasında, 264 yaşlıya, 44 yaşlı kapasiteli ağır bakım servisinde ise hastalığı ağır seyreden 
yaşlılarımıza hizmet verir.

Huzurevine Kabul Şartları
•  60 yaş ve üzeri yaşta olmak
•  Günlük yaşam faaliyetlerini (yeme, içme, tuvalet gibi)bağımsız yapabilecek nitelikte olmak
•  Yatalak ya da devamlı yatarak tıbbi tedavi ve bakıma ihtiyacı olmamak
•  Beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını karşılamasına engel olacak sakatlığı ve bir hastalığı 
bulunmamak
•  Ruhsal sağlığı yerinde olmak
•  Bulaşıcı ve sürekli tedaviyi gerektiren ağır hastalıklara sahip olmamak
•  Uyuşturucu madde ve alkol kullanmamak
•  Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu Sosyal İnceleme Raporu ile saptanmış olmak

Başvuru Evrakları 
•  Başvuru dilekçesi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Ekonomik durum araştırma belgesi
•  4 adet fotoğraf 
•  Sağlık kurulu raporu (huzurevine yerleşme aşamasında istenir)

Verilen Hizmetler
•  Diyetisyen kontrolünde hazırlanan üç öğün yemek
•  Ara öğün olarak çay ve süt servisi
•  Doktorlar tarafından verilen poliklinik hizmeti
•  İleri tetkik ve tedavi için Eşrefpaşa Hastanesi’ne ve diğer hastanelere sevk işlemleri
•  Üç aylık rutin kan ve idrar taraması yaptırılması
•  Yıllık portör ve akciğer taraması yaptırılması
•  Uzman doktorlar tarafından önerilmişse fizik tedavi hizmeti
•  Sağlık durumu uygun yaşlılar için spor merkezi
•  Haftada bir gün çamaşır yıkama, ütüleme hizmeti
•  Sosyal aktiviteler (gezi, spor ve yürüyüş faaliyetleri, koro çalışmaları, yemek organizasyonları)
•  Sosyal servis ekibi tarafından sürdürülen psiko – sosyal destek çalışmaları
•  Kütüphane hizmeti
•  Elişi atölyesi
•  Hobi bahçeleri

Adres: Çamlık Mahallesi Menderes Caddesi No: 418 Gürçeşme-Buca / İzmir
Tel: 293 17 91
GÜÇSÜZLER EVİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Örnekköy’deki 
Müyesser Turfan Güçsüzler Evi, özellikle soğuk kış aylarında, çeşitli kaynaklardan gelen 
bildirimler doğrultusunda sokakta yaşayan evsiz vatandaşlara yemek ve barınma olanağı sağlar.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılır, ihtiyaç halinde Eşrefpaşa 
Hastanesi’nde tedavileri gerçekleştirilir. 3 ay olarak belirlenen barınma hakkı süresi ihtiyaç 
durumuna göre uzatılabilir.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşlardan yaşı uygun olanlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
İzmir İl Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar ile huzurevi ya da bakım merkezlerine 
yerleştiriliyor, çalışabilecek durumda olanlar ise Türkiye İş Kurumu İŞKUR’a yönlendirilerek iş 
bulmaları sağlanıyor.

Adres: 7449 Sok.  No: 16 Zübeyde Hanım  Mah. Örnekköy – Karşıyaka / İzmir
Tel: 361 71 51

Şiddet gören, maddi gücüne el konan, istemediği halde ilişkiye zorlanan, aşağılanan ya da 
ayrımcılığa uğrayan kadınlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi var.
Tüm kadınlar Kadın Danışma Merkezi’nden ücretsiz psikolojik, hukuki ve sosyal danışmanlık 
hizmeti alabilir, dilerse çocukları ile birlikte Kadın Sığınma Evi’ne konuk olabilir.

Kadın Danışma Merkezi iletişim bilgileri: 
 
Adres: Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü
Kültürpark Fuar Alanı – İzmir
Tel: 293 4 293    Faks: 445 30 88
E-posta: kadindanisma@izmir.bel.tr
kadindanisma.izmir.bel.tr

YARDIMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de yaşayan herkesi zor gününde de yalnız bırakmamayı hedef 
edinerek faaliyetlerini sürdürür. Bu amaçla ihtiyaç sahibi kişilerin sosyal hayata katılımını, sadece 
yardım dağıtarak değil, sorunlarına kalıcı çözüm üreterek destekler.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na aşağıdaki konularda 
başvurabilirsiniz. 

 

KENT EKMEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği tüm kültür sanat etkinliklerinin ayrıntılı bilgisine 
www.izmir.bel.tr/Kultursanat adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Bu adres üzerinden dilerseniz, gitmek istediğiniz konser, tiyatro, sergi ya da sinema için bilet satın 
alabilir, kültür sanat merkezlerine ilişkin detayları araştırabilir ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi 
kültür sanat haberlerini okuyabilirsiniz.

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
Adres: Mithatpaşa Caddesi No: 1087 Güzelyalı / İzmir
Telefon: 293 38 18
www.aassm.org.tr

İZMİRSANAT
Adres: Kültürpark Fuar Alanı 26 Ağustos Kapısı yakını
Telefon: 293 40 49
www.izmirsanat.org.tr

İSMET İNÖNÜ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
Adres: Kültürpark Fuar Alanı Lozan Kapısı yakını
Telefon: 293 46 04 

ATATÜRK FUAR AÇIKHAVA TİYATROSU
Adres: Kültürpark Fuar Alanı
Telefon: 293 17 05

AHMET PİRİŞTİNA KENT ARŞİVİ VE MÜZESİ
Adres: Şair Eşref Bulvarı No: 1-A Çankaya / İzmir
Telefon: 293 39 00
www.apikam.org.tr

ÇETİN EMEÇ SANAT GALERİSİ
Adres: 900 Sokak No: 17 Hisarönü / İzmir
Telefon: 293 35 22

BORNOVA AŞIK VEYSEL AMFİ TİYATRO
Telefon: 293 19 47 

TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI KÜLTÜR MERKEZİ
Telefon: 293 10 91

SPOR AKTİVİTELERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları yüzmeden futbola, basketboldan tekvandoya 21 ayrı 
branşta, 11 merkezde sporcu yetiştiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi spor okullarına ve spor merkezlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için:
www.ibsbspor.org
Adres: Celal Atik Spor Salonu Kültürpark Fuar Alanı / İzmir
Tel: 445 67 54
E-posta: bilgi@izmirbsbspor.org 

ASARLIK SPOR KOMPLEKSİ SPOR OKULU
Masa tenisi salonu, basketbol, jimnastik, pilates, tekvando, judo, kondisyon ve güreş eğitimleri 
Asarlık Spor Kompleksi Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Salon çevresinde ayrıca, 2 adet açık alan basketbol sahası ve 2 adet futbol sahası bulunur.
Adres: Evka-4 Spor Tesisleri 
Tel: 351 38 66 

ASARLIK ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU
Badminton, step, aerobik, sağlıklı yaşam, basketbol eğitimleri Asarlık Çok Amaçlı Spor 
Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21

BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI
Tenis eğitimleri Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilir.
Adres: Kızılay Mahallesi 506 sok. Bornova / İzmir
Tel: 293 38 76
 
BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI BUZ SPORLARI SALONU
Buz Hokeyi, buz dansı, artistik patinaj, senkronize buz dansı eğitimleri Bornova Aşık Veysel 
Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 293 42 12

EKREM AKURGAL YAŞAM PARKI BAYRAKLI SPOR OKULU
Basketbol, voleybol, futbol, step, aerobik, pilates, jimnastik ve tekvando eğitimleri Ekrem Akurgal 
Yaşam Parkı Bayraklı Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21 
 

HALKAPINAR ATATÜRK SPOR SALONU SEHA AKSOY ATLETİZM PİSTİ
Atletizm eğitimleri Halkapınar Atatürk Spor Salonu Seha Aksoy Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21
 
İNCİRALTI SPOR TESİSLERİ BALÇOVA
Faydalanmak isteyen sporseverler için halı saha, voleybol, açık basketbol alanları ile tenis 
kortları bulunmaktadır.  
Tel: 278 06 00 

İNCİRALTI KAYIK ALANI
Kano eğitimleri bu bölgede düzenlenmektedir.
Tel: 425 04 21

BOSTANLI REKREASYON ALANI TESİSLERİ
Tenis eğitimleri düzenlenmektedir.
Ayrıca rekreasyon alanında faydalanmak isteyen sporseverler için 4 tenis kortu, 3 basketbol 
sahası, bir adet de kondisyon aletleri parkı bulunur.
Tel: 362 48 28 
 
BAYRAKLI ÇİÇEK FUTBOL SAHASI
Tel: 345 87 47
 
YEŞİLYURT FUTBOL SAHASI 
Tel: 228 75 75

Vefat eden vatandaşın ölüm raporu; bağlı bulunduğu belediyenin sağlık işleri müdürlüğünden 
veya sağlık ocağı doktorundan alınır.
Vefat gece geç saatlerde olmuş ise doktordan veya sağlık kurumundan ölüm raporu alındıktan 
sonra Mezarlıklar Müdürlüğü’nün ALO 188 No’lu telefonunu arayıp bilgi veriniz. 
Araç kısa sürede gelir ve cenaze teslim alınır. 
İşlemler için sabah Ölüm Raporu ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile ilçe belediyesi sağlık işleri 
müdürlüğüne müracaat edilir. Ölüm Raporu, Gömü İzin Belgesi’ne dönüştürülür. 
Hastanede vefat olduğunda, Gömü İzin Belgesi hastane tarafından düzenlenir. 
Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanını getirmeyi unutmayınız. 
Gömü İzin Belgesi alınan cenazelerin defin işlemleri Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe’de ikamet 
ediyorsa Soğukkuyu Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde; Buca ve Gaziemir ilçelerinde ikamet 
ediyorsa Buca Kaynaklar Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde veya istek doğrultusunda 
Yenişehir’de bulunan Mezarlıklar Müdürlüğü Defin İşlemleri Servisi tarafından, mesai saatlerinde 
yapılır.
Daha önce aile kabristanı almış olanların yeni vefatlarında gömü işlemlerinde “aile kabristanı” 
olduğuna dair belgeyi de getirmeleri gerekmektedir. Defin işlemleri esnasında yıkama, araç, 
morg, gömü yeri ve ruhsat ücreti tahsil edilir. 
Vefat edenin ölüm raporunu 3 gün sonra merkezden alabilirsiniz. 
Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek durumda olanlar, muhtardan Fakir 
İlmühaberi getirdikleri takdirde  tüm işlemleri ücretsiz yapılır; vefat eden Doğançay Mezarlığı’na 
defnedilir. 
Cenazenin başka bir şehre nakli gerekiyorsa İlçe Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden Yol Nakil Belgesi 
alınıp, ilaçlanıp tabut mühürlendikten sonra soğutmalı cenaze araçları ile bedeli karşılığında nakil 
yapılır.

Üste Gömü İşlemleri
Bir mezarın üstüne, 5 yıl geçtikten sonra 1. dereceden yakınının gömüsü yapılabilmektedir. 
Daha önce ölmüş olanın defin belgesi temin edilir ve üste gömü formu ile birinci dereceden 
yakınının muvaffakatı alınarak gömü işlemi yaptırılır. 
Gömüsü yapılan mezarların mezar üstü inşaat yapımı gömü tarihinden en erken 3 ay sonra 
Mezarlıklar Müdürlüğü’nden inşaat ruhsatı alınarak yapılır. 

ALO 188 No’lu özel hat, 24 saat kesintisiz hizmeti vermektedir.
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Hızlı, güleryüzlü ve güvenilir iletişim için buradayız.

Çünkü,
  

  alanında yetkin personelimizle başvurularınızı almak için sizi bekliyoruz.
  İşlemlerinizin yapılmasını beklerken size evinizin rahatlığını sunuyoruz.

  Başvurunuzun takibini yapıyor, sizlerle yeniden görüşmek için sabırsızlanıyoruz.
  İzmir için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmak bize mutluluk veriyor.

Çünkü,

biz kocaman bir aileyiz.

Çünkü,

İZMİR BİZİM EVİMİZ.

  

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HALKLA İLİŞKİLER ve MUHTARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bu küçük rehberi sizler için hazırladık.
İstedik ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü hizmetlere ulaşmanın en kolay yolu 
hep elinizin altında olsun.
Bu kitapçıkta yanıtını bulamadığınız tüm sorular için bize danışabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü olarak 5 farklı 
birimle hizmetlerimizi sürdürüyoruz.
Bize ister telefonla, ister internet aracılığıyla, ister muhtarınızla görüşerek ya da isterseniz 
şahsen İzmir Büyükşehir Belediyesi binasına gelerek ulaşabilirsiniz.

Hemşehri İletişim Merkezi

“Bize kısaca HİM diyebilirsiniz.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı dinamik ve güleryüzlü bir ekibiz.

E-posta, web adresi, kiosk (metro istasyonlarında bulunan elektronik iletişim sistemi), 
faks ve mektup aracılığı ile bize ulaştırdığınız başvuruları kayıt altına alıyor, 
birimlerden ilgili yanıt geldiğinde en kısa sürede sizlere geri dönüş yapıyoruz.

Doğrudan ve kolay iletişimin adresi, HİM’e ulaşmak çok kolay.

him@izmir.bel.tr
www.him.izmir.bel.tr
www.izmir.bel.tr
www.twitter.com/izmirhim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak / İzmir

Faks: 293 39 95

Çağrı Merkezi

7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz Çağrı Merkezi’nde, uzman operatörlerimiz aracılığı ile başvurularınızı 
kayıt altına alıyor, ilgili birime yönlendiriyor ve işlem sonucunda sizleri haberdar ediyoruz.

Çağrı Merkezi’ne ulaşmak için aramanız gereken numara:
444 40 35

* Çağrı Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
İZSU’ya ilişkin başvuruları ALO 185 numaralı hattan kabul etmektedir.

Muhtarlar Masası

Yerel yönetimin ilk kademesi olan muhtarlarımızın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile doğrudan ve 
kolay iletişim kurmalarını Muhtarlar Masası ile sağlıyoruz. 
Dilek, öneri ve şikâyetlerinizi muhtarlarınız aracılığı ile de bize ulaştırabilirsiniz. 
Hizmet odaklı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Muhtarlar Masası ile muhtarlarımızı 
faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmenin yanı sıra, onların teknik donanım ve 
sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyoruz.

Muhtarlarımız için iletişim numaralarımız:
Tel: 293 15 90 – 293 15 31 – 293 12 76
Faks: 293 19 26

Santral

Hafta içi 08.00 – 17.00 saatleri arasında gelen tüm çağrılara cevap vererek ilgili birime 
yönlendiriyor, ayrıca birimler arası ve dış arama yetkisi olmayan birimlerin görüşme 
yapabilmelerini sağlıyoruz.

Santral numaramız: 293 12 00

Merkez -1 Telsiz

Emniyet ekipleri, belediye birimleri ve ilçe belediyelerinden telsiz ve telefon aracılığıyla iletilen 
ihbarların en kısa sürede ilgili birime aktarılmasını sağlıyor, acil müdahale gerektiren anlarda 
birimler arası koordinasyon kuruyoruz.

Tel: 293 13 14 – 293 11 00 - 293 11 98  /  Faks: 293 10 99

                           

İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Kurtarma ve Sağlık ekibi AKS, 7 gün 24 saat kesintisiz acil 
yardım hizmeti vermektedir.

Trafik kazası, yangın, patlama, su baskını, doğal afet, can kurtarma durumlarında cep telefonu, 
sabit telefon ya da ankesörlü telefonlardan ücretsiz telefon hattı 110’u arayabilirsiniz.

Suç teşkil eden bir durumla karşılaştığınızı düşünüyor ve kolluk kuvvetlerine ihtiyaç duyuyorsanız 
Emniyet Genel Müdürlüğü acil ihbar ve yardım hattı 155’i aramalısınız.

Acil durum görüşmelerinde yetkililere, sakin bir ses tonu ve anlaşılır ifadeler ile bulunduğunuz 
adresi, acil durumun türünü ve tehlikede olan kişi sayısını bildiriniz.

 

ULAŞIM VE ULAŞIM KARTLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanına hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması 
için kara-deniz-demir yolu entegrasyonunu hedef edinerek ulaşım hizmetlerini sürdürür.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu taşıt seçenekleri arasında temel olarak otobüs, 
metro, banliyö sistemi, yolcu gemisi, arabalı vapur, bisiklet ve faytonlar yer alır.
Gitmek istediğiniz yere en kolay nasıl ulaşabileceğinizi öğrenmek için güzergâh ve taşıt 
seçeneklerinizi gösteren Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi’nden yararlanabilirsiniz.
Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi: asps1.unibel.com.tr
 
İzmirim Kart
Toplu ulaşım araçlarından yararlanmak için İzmir’de “İzmirim Kart” adı verilen elektronik kart 
sistemi kullanılır. İzmirim Kart, tüm toplu taşıma araçlarında geçerlidir ve kentin hemen her 
köşesinde bulunan İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan temin edilebilir. 
İzmirim Kart’ı yalnızca bir defa satın almanız yeterlidir. Kartın geçerlilik süresi yoktur. İster yetkili 
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan, ister aktarma merkezlerindeki otomatlardan 
dilediğiniz zaman ve dilediğiniz kadar bakiye yüklemesi yapabilirsiniz. Bakiyeniz, kartınızı taşıt 
araçlarında bulunan elektronik sayaçlara gösterdikçe azalır. Bakiye tükendiğinde karta yeniden 
yükleme yapmanız gerekir.
Size en yakın İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’nı www.eshot.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

90 Dakika Uygulaması
İzmir’de toplu ulaşım araçlarını tercih eden yolcuların İzmirim Kart bakiyelerinden 90 dakika 
içinde yalnızca ilk binişlerinde bilet ücreti düşer.
İzmirim Kart’ınızı araçlardaki elektronik sayaca göstermenizi takip eden 90 dakika boyunca, 
tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilirsiniz.
90 dakika sonraki ilk yolculukta kart bakiyenizden yeniden bir binişlik ücret düşer.

3-5 Bilet
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktaları’nda bulunan “3-5 Bilet” isimli kartlarla da yolculuk 
yapabilirsiniz. 3-5 Bilet üç farklı seçenekle satışa sunulur; iki binişlik, üç binişlik ya da beş binişlik 
alternatifleri mevcuttur. İzmirim Kart’tan farklı olarak 3-5 Bilet ile 90 dakika uygulamasından 
yararlanılamaz. 3-5 Bilet’e yeniden yükleme yapılamaz. 3-5 Bilet’in geçerlilik süresi ilk kullanım 
tarihinden itibaren 35 gündür.

Otobüs
Otobüs ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına ESHOT Genel Müdürlüğü 
tarafından sürdürülür.

İzmir şehir merkezinde otobüs seferleri 24 saat kesintisiz olarak gerçekleştirilir.
Baykuş adı verilen gece otobüsleri gece 12’den sabah 6’ya kadar bir saat arayla şehir merkezi 
Konak ile Evka-3, Tınaztepe, Gaziemir, Balçova ve Çiğli arasında karşılıklı hareket eder.
Otobüs sefer saatleri, hat numaraları ve güzergâhlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için ESHOT’un resmi 
internet sitesini ziyaret edebilir ya da çağrı merkezini arayabilirsiniz.
www.eshot.gov.tr    
Çağrı Merkezi: 320 0 320

Metro
Metro ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İzmir Metro A.Ş. tarafından 
sürdürülür. İzmir metro ağı kapsamında 17 metro istasyonu bulunur. Bunlar sırasıyla Fahrettin 
Altay, Poligon, Göztepe, Hatay, İzmirspor, Üçyol, Konak, Çankaya, Basmane, Hilal, Halkapınar, 
Stadyum, Sanayi, Bölge, Bornova, Ege Üniversitesi ve Evka – 3 istasyonlarıdır. Hilal, yolcuların 
banliyö sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur. Halkapınar, hem banliyö sistemine 
geçiş istasyonu hem de otobüslerin aktarma merkezidir. Fahrettin Altay istasyonundan da 
otobüslerin aktarma merkezine ulaşılabilir. Metro sefer saati ve ücretlerine ilişkin ayrıntılı bilgi 
için Metro A.Ş. resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
www.izmirmetro.com.tr

Banliyö
İzmir’de banliyö ile toplu ulaşım hizmetleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD’nin %50 
ortaklığı ile kurulmuş olan İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi A.Ş, kısa adıyla İZBAN tarafından 
sürdürülür. İZBAN ağı kapsamında, Cumaovası ile Aliağa arasında yer alan 32 istasyon bulunur.
Hilal, yolcuların metro sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur.
Halkapınar ise hem metro sistemine geçiş istasyonu, hem de otobüslerin aktarma merkezidir.
İZBAN sefer ve ücretlerine ilişkin bilgi için İZBAN internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
www.izban.com.tr

Yolcu Gemisi ve Arabalı Vapur
Yolcu gemisi ve arabalı vapur ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına 
İZDENİZ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Yolcu gemisi seferleri Bostanlı, Karşıyaka, Bayraklı, Alsancak, Pasaport, Konak, Göztepe ve 
Üçkuyular olmak üzere 8 iskeleden yapılır.
Günübirlik tatil yaparak denizin tadını çıkarmak isteyenler için yaz sezonu boyunca Yassıcaada’ya 
da yolcu gemisi seferleri düzenlenir. 
Arabalı vapur seferleri ise Üçkuyular ve Bostanlı iskeleleri arasında şehir içi trafiğine girmeden 
keyifli, güvenli ve hızlı yolculuk imkânı sağlar.
Yolcu gemilerinin ve arabalı vapurların sefer saat ve tarifelerini iskelelerden temin edebileceğiniz 
broşürlerden ya da İZDENİZ resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.
www.izdeniz.com.tr

Bisiklet
İzmir’de motorlu araç kullanımını azaltmak, çevre kirliliğini ve trafik sorununu en aza indirmek ve 
sağlıklı yaşamı özendirmek amacı ile kent bisikleti kiralama sistemi BİSİM oluşturulmuştur.
Şehir merkezinde sahil şeridi boyunca rastlayacağınız bisiklet istasyonlarından dilediğiniz saatte 
bisiklet kiralayabilir, bisikletinizi istediğiniz güzergâhta kullanabilir ve herhangi bir istasyona 
bırakabilirsiniz.
BİSİM sistemi ile ister kredi kartı kullanarak, ister sisteme üye olarak bisiklet kiralayabilirsiniz.
Üyelik işlemleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
BİSİM üyesi olmak, kira ücretlerini öğrenmek, kira koşulları ve istasyonlar hakkında ayrıntılı 
bilgiye ulaşmak için BİSİM resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz.
www.bisim.com.tr  
Tel: 433 51 55

Fayton
İzmir’de ulaşım seçeneklerinin en keyiflisi kentin simgesi haline gelen faytonlardır.
Fayton hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Tarihi görünüşü örnek alınarak özgün modeline uygun yapılan Victoria Klasik tipi modern 
faytonlar, özel giyimli, sürüş, davranış, duruş ve yabancı dil eğitimi almış sürücüler tarafından 
idare edilir ve Haflinger cinsi atlar ile çekilir.
Siz de bu keyfi yaşamak için İzmir Limanı, Gündoğdu Meydanı ya da Konak Pier istasyonlarından 
faytona binebilir, dilerseniz sahil şeridinde, dilerseniz tarihi noktalara doğru nostaljik bir gezinti 
yapabilirsiniz.
Ayrıca, özel günlerinizde önceden randevu almak ve gerekli ödemeleri karşılamak kaydıyla 
fayton kiralayabilirsiniz.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Tur Otobüsleri
İzmir’i, şehir merkezinde panoramik bir tur atarak tanımak isteyen yerli ve yabancı turistler için 
tasarlanan üstü açık tur otobüsleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından işletilir.
Otobüslerde Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca anlatımların yapıldığı rehber 
kulaklıklar bulunur. Ayrıca 6 dilde hazırlanmış güzergâh haritalı İzmir broşürleri de tur 
otobüslerini kullanan yolculara hediye edilir.
Tur otobüsleri için alınan biletler 24 saat geçerlidir. Otobüslerden güzergâh üzerindeki herhangi 
bir durakta inebilir ve aynı biletle yeniden binebilirsiniz.
Panoramik şehir turları saat 09.30’da başlar. Her 30 dakikada bir hareket eden otobüslerin son 
sefer saati ise 16.00’dır.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Kayıp Eşya
Otobüs, metro, banliyö, yolcu gemisi ya da arabalı vapurda eşyanızı unutursanız kayıp eşya 
bürolarına danışabilirsiniz.
ESHOT – İZULAŞ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: 544 Sok. No: 2 Yağhaneler - Konak / İzmir 
Tel: 250 29 77
Kayıp eşyanızın durumunu www.eshot.gov.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Kayıp Eşya Formu’nu doldurarak da 
sorgulayabilirsiniz.
METRO Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Halkapınar İstasyonu / İzmir
Tel: 461 54 45 / Dahili: 9255
İZBAN Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Salhane İstasyonu / İzmir
Tel: 398 32 32
İZDENİZ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Bostanlı Vapur İskelesi Bostanlı / İzmir
Tel: 330 50 71

ULAŞIM KARTLARI

Toplu ulaşım kartları ile ilgili tüm işlemler ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları 
Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülür.
Kart talebi, yenileme, çalınma-arıza bildirimi, bakiye itirazı, dolum-kullanım bilgi talebi gibi 
ulaşım kartlarına ilişkin her konuda Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne danışabilirsiniz.
Adres: Milli Kütüphane Cad. No: 10/1C Konak – İzmir
Tel: 483 64 63

ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI

Engelli Bireyler
Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan kişiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen 
Engelli Kimlik Kartı ya da daha önce verilen Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Engelli 
Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanlarını görevli personele göstererek toplu ulaşım araçlarından 
ücretsiz faydalanır. 
Kartlarında “Ağır Engelli” olarak belirtilen ya da “Ulaşımda Refakatçi Hakkı Vardır” ibaresi bulu-
nan kişiler ise kendileri ile birlikte bir refakatçi ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlana-
bilir.
65 Yaş ve Üzeri 
İzmir’de 65 yaş ve üzeri herkes, nüfus cüzdanlarını yetkili görevlilere göstererek toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

Şehit Aileleri
Şehit Aileleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen Şehit Ailesi Kartı ya da 
ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından verilen bakiye 
gerektirmeyen İzmirim Kart ile toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabilir.

Gaziler
Gaziler ve gazi yakınları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kendilerine verilen 
Gazi Kartı ya da Gazi Ailesi Kartı ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

ÜCRETSİZ ULAŞIM KARTLARI

TÜİK Kartı: Sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için alanda 
görevlendirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) personeli, görev süresince, toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

PTT Kartı: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT bünyesinde dağıtıcı olarak görev yapan 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur personel toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Zabıta Kartı: İzmir sınırları içindeki belediyelerde çalışan zabıta memur personel toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

Basın Kartı: Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen Sarı Basın Kartı sahibi  
basın mensupları toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Polis Kartı: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapan 
emniyet hizmetleri sınıfı personeli toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Orman Muhafaza Kartı: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza 
memurları resmi üniformalı oldukları sürece toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanır.
 
İNDİRİMLİ ULAŞIM KARTLARI

Öğrenci Kartı: Öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından verilen Öğrenci Kartı ile toplu 
ulaşımdan indirimli faydalanır. Öğrenci kartı öğretim yılı başında okul idareleri tarafından 
gerçekleştirilen toplu başvurular aracılığı ile hazırlanır. Toplu başvurudan yararlanamayan 
öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü resmi internet adresi www.eshot.gov.tr üzerinden bireysel 
başvuruda da bulunabilir. İzmir dışında öğrenim gören öğrenciler indirimli seyahat edebilmek için 
üniversitelerinden aldıkları kimlik kartları ya da öğrenci belgesi ile ESHOT Genel Müdürlüğü 
resmi internet adresi üzerinden bireysel başvuruda bulunabilir.
 www.eshot.gov.tr

Öğretmen Kartı: Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma 
Bakanlığı’na bağlı örgün eğitim kurumlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 
kadrolu olarak çalışan eğitim ve öğretim sınıfı personeli Öğretmen Kartı ile toplu ulaşım 
araçlarından indirimli olarak yararlanır.

60 Yaş Kartı: İzmir sınırları içinde ikamet eden 60-65 yaş arası kişiler, günün her saatinde 
öğrenci tarifesi ödeyerek toplu ulaşımdan indirimli yararlanır. 

ÇEVRE

İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre ve insan sağlığını korumak ve iyileştirmek amacı ile çevre 
kirliliğine yol açan her türlü kirleticiye karşı gerekli önlemleri alır ve ilgili denetimleri sürdürür.

Evsel Atıklar
İzmir’de çöp konteynerlerinde biriken evsel atıkların özel atık toplama araçları ile toplanması, 
sokaklar söz konusu olduğunda ilçe belediyelerinin, ana arterler söz konusu olduğunda ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundadır.
İlave çöp konteyneri konulması, çöp konteynerlerinin yıkanması gibi talepler ya da çöplerin 
düzenli toplanmaması ya da toplanırken gürültü yapılması gibi şikâyetlere ilişkin başvurular 
sokak konteynerleri ile ilgili ise ilçe belediyelerine, cadde konteynerleri ile ilgili ise İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmelidir.

Tıbbi Atık
Hastaneler, veteriner klinikleri, poliklinikler, tıbbi tahlil laboratuvarları, muayenehaneler ve diş 
kliniklerinden çıkan tıbbi atıklar, konusunda yetkin eğitimli personel aracılığı ile özel araçlarla 
toplanır ve sterilizasyonu gerçekleştirilmek üzere çevreye zarar vermeden bertaraf tesislerine 
iletilir.

Sanayi Atıkları
Evsel nitelikli ya da düzenli depolama kriterlerine uygun ve analizi yapılmış sanayi atıkları, ilgili 
firmalar tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Düzenli Çöp Depolama Tesisi’ne getirildiği 
takdirde bertaraf edilir.

Moloz Atıkları
Çeşitli kurum ve kuruluşlar inşaat ya da yıkıntı atıklarını, ilçe belediyelerinden Ek-2 belgesi 
aldıktan sonra izinli taşıyıcılar aracılığı ile yasal moloz depolama alanlarına bırakabilir.
İzmir’deki moloz depolama alanlarını öğrenmek, inşaat ya da yıkıntı atıklarını uygun alanlara 
bırakabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak 
başvuruda bulunabilirsiniz.

İlaçlama ve Haşere ile Mücadele Çalışmaları
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca modern yöntemlerle sürekli olarak sivrisinek ile 
mücadele çalışmaları gerçekleştirir.
Hamamböceği, bit, pire, karasinek gibi haşere ve fare mücadelesi için ise hem iç hem de dış 
mekânlara özel ilaçlama çalışmaları yapılır. 
Sokak ve caddelere yerleştirilen çöp konteynerleri haşere üremesine karşı düzenli olarak ve 
talep üzerine ilaçlanır.

İhtiyaç duyduğunuz ilaçlama çalışması için Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü’nü 
arayabilirsiniz. 

Tel: 293 37 14 - 15

Hava Kirliliği
Karşıyaka, Bornova, Güzelyalı ve Alsancak’ta bulunan modern hava kirliliği ölçüm istasyonlarında 
yapılan ölçümlerle hava kirliliği değerleri 24 saat aralıksız olarak izlenir.
Hava kirliliği denetim ekibi, kalitesiz yakıt kullanan, satan ya da kalorifer, kazan, baca bakım ve 
temizliklerini yapmayan konut, işyeri ve sanayi tesislerini tespit eder. Kirliliğin önlenebilmesi için 
denetimleri yapar ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
Hava kirliliğine sebep olduğunu düşündüğünüz kişi ya da kuruluşları Hava Kirliliği Denetim 
Birimi’ne bildirebilirsiniz.

Tel: 293 13 84

Gürültü Kirliliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi yalnızca birinci sınıf gayri sıhhi işletmelere ilişkin gürültü kirliliği 
denetimlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. 
Gürültü kirliliğine yol açan diğer her türlü kurum, kuruluş ya da konutların denetimi ilçe 
belediyelerinin görevidir.
Bu nedenle eğer gürültü kaynağı birinci sınıf gayri sıhhi işletme ise HİM’e başvurabilir, değil ise 
başvurunuzu ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi uyuşmazlıkların çözümünde konu ile ilgili uzman ekip ve teknik 
destek sağlar.

Körfez Denetimi
İzmir Körfezi’ne atık bırakan, limanda yük alımı ve boşaltımı sırasında çevre kirliliği yaratan 
gemileri Körfez Denetim Ekibi kontrol eder. Deniz yüzeyindeki atıkları toplayarak körfezin temiz 
tutulmasını sağlar.
Denize atık madde bıraktığını tespit ettiğiniz kişi, kurum ya da kuruluşlara ilişkin bildirimlerinizi 
Körfez Denetim Şefliği’ne iletebilirsiniz.

Tel:  293 14 26 

SU VE KANALİZASYON İŞLEMLERİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İZSU; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları 
dahilinde yaşayanların içme suyu ve atık su hizmetlerini, çevre ve insan sağlığını esas alarak, 
etkin, verimli ve kesintisiz olarak yürütür.
Su ve atık su işlemlerine ilişkin ihtiyaç duyduğunuz her konuda danışmak için 185 numaralı 
telefon hattını arayabilir ya da Cumhuriyet Bulvarı No: 16 - Konak adresinde bulunan İZSU Genel 
Müdürlüğü’nü ziyaret edebilirsiniz.

YENİ ABONE
Yeni abonelik için gerekli belgeler:
•  Yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı) aslı ve fotokopisi
•  Numaralandırma krokisi ya da belgesi aslı ve fotokopisi
•  Tapu aslı ve fotokopisi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Kanal ruhsatnamesi
•  DASK (Doğal Afet Sigortası) belgesi (15.06.2004 tarihinden sonra yapı kullanma izin belgesi 
almış olanlar için)
Abone ücreti, ilgili yetkililer tarafından tespit çalışması yapıldıktan sonra, bağlanacak suyun 
şebekeye olan mesafesi, çapı gibi özellikler dikkate alınarak belirlenir.
Piyasadan temin edeceğiniz yeni su sayacı; İZSU standartlarına uygun, gliserin korumalı ve yaş 
tip su sayacı olmalıdır.

SAYAÇLAR
Sayaç Değiştirme
İZSU Genel Müdürlüğü ya da ilgili şube müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunmanız halinde, 
“sayaç değiştirme bülteni” düzenlenir ve arızalı olduğu tespit edilen sayaç değiştirilir.
Sayacın sarfiyat göstermediği dönemler için ise geriye dönük kıyas tahakkuku yapılarak ödeme 
miktarı belirlenir.

Su Faturasına İtiraz
Su faturasında belirtilen kullanım ve ödeme miktarlarının hatalı olduğunu düşünüyorsanız bağlı 
bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz.
İtiraz durumunda, sayacınızın kontrolü için İZSU tarafından düzenlenen dilekçe Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’ne gönderilir.
Faturaya itirazda bulunduysanız, işlem sonuçlanana kadar ödemeyi izinli duruma getirme 
talebinde bulunabilirsiniz.

Kontrol sonucunda sayacınız arızalı çıkarsa ve fatura bedelinizi itiraz öncesinde yatırmış iseniz 
ödemiş olduğunuz tutar, isteğinize bağlı olarak ya müteakip ödemenizde otomatik olarak 
düşürülür ya da tarafınıza ödenir.

Abonelik Dondurma (Geçici Kapama İşlemi)
Belirli bir süre için kullanılmayacak konut ya da iş yeri için geçici kapama işlemi yapılabilir. 
Geçici kapama uygulanacak tarihler verilen dilekçede belirtilmelidir.
Bu işlemin gerçekleşmesi için, abone numaranıza kayıtlı herhangi bir borç bulunmaması 
gerekmektedir. Bu durumda, abone servisi sayacı sökmeden geçici kapama işlemi yapabilir. 
Geçici sürenin bitimine kadar sarfiyat faturası düzenlenmez.

Abone İptal İşlemi
Aboneliğinizin iptalini istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurunuz.
Abone numarasına kayıtlı tüm borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız. 
Sayaç söküm işlemi yapıldıktan sonra abone teminatı tarafınıza iade edilerek işlem tamamlanır.

İsim değişikliği
Abone ismi değişikliği talep ediyorsanız, bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ve 
kimlik fotokopisi, DASK poliçesi, tapu ya da ikametgâh belgesi ile birlikte başvurunuz. 
Abone numaranıza kayıtlı tahakkuk ve tahsilat borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız.  
Başvurunuz sonucunda teminat ücreti alınarak sözleşme imzalanır ve işlem tamamlanır.
 
Su açma işlemi
Yazılı talepte bulunarak yerinden kaldırdığınız sayacınızı yeniden bağlamak ya da kesilen 
suyunuzu yeniden açtırmak istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne 
başvuruda bulunabilirsiniz. 
Sayacınız borcunuzdan ötürü yerinden kaldırıldıysa ya da borç nedeni ile suyunuz kesildiyse 
gerekli ödemeyi yaptığınız takdirde sayacınız yeniden takılarak, suyunuz açılır.

Çok Sayaçtan Tek Sayaca 
Apartmanınızda her daireye ait ayrı sayaçlarınızı söktürmek ve hidrofor sistemi ile ortak 
su kullanmak istiyorsanız, apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu çok sayaçtan tek sayaca 
geçiş sağlanır.

Tek Sayaçtan Çok Sayaca Geçiş
Tek sayaçla hidrofordan ortak su kullanıyorsanız ve sayaçlarınızın ayrılarak farklı abonelikler 
oluşturulmasını istiyorsanız apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu tek sayaçtan çok sayaca 
geçiş sağlanır.

İZSU Şebekesi Dışındaki Kaynaklardan Temin Edilen Suyun Kullanılması

İZSU şebekesi dışındaki kaynaklardan temin ettiğiniz suyu kullanıyorsanız, ilgili İZSU Şube 
Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak Atık Su Abonelik Sözleşmesi imzalamanız gerekir.
Abonelik ücreti, sözleşme imzalandıktan ve sayaç bağlandıktan sonra ilk sarfiyat faturasına 
eklenir.

Ayrıca İZSU Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak için Alo 185 numaralı hattı arayarak;
•  Su ve kanalizasyon şebeke arızalarını günün her saati bildirebilir,
•  Semtinizdeki planlı su kesintilerini öğrenebilir, 
•  Kaçak su kullanımlarını ihbar edebilir,
•  Dış mekânlardaki kanallardan kaynaklanan koku şikâyetlerinizi iletebilirsiniz.

Yaşadığınız bölge ile ilgili, 
•  Yağmur suyu ızgarası
•  Su tahliye hattı yenilemesi
•  Dere ıslahı yapımı
•  Dere üstü yaya köprüsü yapımı talebinde bulunabilirsiniz.
Dilek, öneri ve şikâyetleriniz ilgili birimlere aktarılacak, tarafınıza en kısa sürede geri dönüş 
yapılacaktır.

İZSU’nun sağladığı tüm hizmetlere ilişkin ayrıntılı bilgi için: 
www.izsu.gov.tr

İMAR İŞLERİ 

Parsel planlama, numaralandırma, yapı ruhsatı verme, yapı kullanım izni verme, ruhsatsız/kaçak 
yapılaşmayı önleme gibi her türlü imar uygulaması yetki ve sorumluluğu ilçe belediyelerine aittir.
Söz konusu konulara ilişkin başvurularınızı ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile İmar Denetim Dairesi 
Başkanlığı görev yetki ve sorumlulukları ise;

•  İmar yönetmeliği, yüksek yapılar yönetmeliği, otopark yönetmeliği uygulama esasları gibi 
gerekli yönetmelikleri hazırlamak, mevcut yönetmeliklere ilave ya da düzenlemeler yapmak,
•  İlçe belediyelerine esas olmak üzere otopark bölge sınırları bedellerini saptamak ve 
güncelleştirmek,
•  Yüksek Yapılar Yönetmeliği gereğince İnceleme Kurulu’nu toplayarak alınan kararları talep 
sahibine ve ilgili meslek odalarına bildirmek,
•  İmar denetimleri yapmak,
•  İmar mevzuatına ilişkin uygulamaları değerlendirmek ve uygulama birliğini sağlayıcı ve 
bağlayıcı koordinasyon kararları almak, uygulanmasını denetlemektir.

ALTYAPI KOORDİNASYON HİZMETLERİ

Altyapı koordinasyon hizmetlerinin başlıca amacı; şehrin temel altyapı çalışmaları için gerekli 
izinlerin sağlanması, çalışmaların denetiminin gerçekleştirilmesi ve koordinasyon içinde sonuca 
ulaştırılmasıdır.

Bunlar arasında öncelikli olarak:
•  İçme suyu ve kanal projeleri,
•  Elektrik, gaz, telefon, fiberoptik bağlantı hattı projeleri,
•  Banliyö ve metro enerji besleme projeleri,
•  Yollar ve kaplama hizmetleri yer alır.

Bu kapsamda, İzmir içinde altyapı çalışması yapmak isteyen kamu kurum-kuruluşları, 
özel-tüzel şahıslar AYKOME’ye müracaat ederek kazı izni almalıdır. 

İzinsiz veya ruhsata aykırı yapılan çalışmalarda iş durdurulur ve cezai işlem uygulanır.

Denetim ve tuhsat işlemleriniz için Altyapı Koordinasyon Merkezi’ni arayabilirsiniz.
Tel: 293 40 24 – 293 14 04

İLAN VE REKLAM DÜZENLEME İŞLERİ

İlan, reklam ve tanıtım araçlarının kullanımı İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam 
Yönetmeliği uyarınca düzenlenir. Söz konusu yönetmeliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi 
internet adresi www.izmir.bel.tr üzerinde bulunan dokümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

İlan ve reklam uygulamalarını bağlı bulunduğunuz ilçe sınırları içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız ilçe belediyesine, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’ne 
izin başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü iletişim bilgileri:
Tel: 293 42 44 
E-posta: kentestetigi@izmir.bel.tr

VETERİNERLİK HİZMETLERİ

Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların bakımı ve denetimi; mesai saatleri içinde öncelikli olarak 
bulundukları ilçe belediyelerinin, saat 18.00’den sonra ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
sorumluluğundadır. Sokak hayvanlarına ilişkin bakım, kısırlaştırma ya da gürültü konularında 
başvurularınızı bağlı bulunduğunuz ilçe belediyesine iletebilirsiniz.

Ancak engelli, ağır hasta ve kendine bakamayacak durumda olan ya da toplumla uzlaşamayan 
saldırgan sokak köpekleri ile sahipleri tarafından bakılamayan evcil köpekler İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Işıkkent Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne kalıcı olarak kabul 
edilir.

Saldırgan sokak köpeklerinin bakımevine kabulü, ancak bir kişinin yaralanmasına sebep olduğu 
ve o kişi yaralanmaya ilişkin doktor raporu beyan ettiği takdirde gerçekleşir.

Yaralı sokak hayvanları tedavi, kısırlaştırma ve aşı işlemleri yapıldıktan sonra (köpekler kulak 
küpeleri takılarak, kediler ise kulaklarına işaret bırakılarak) alındıkları bölgeye geri bırakılır.

Bakımları yapılmak üzere belediyeler tarafından alıkonulan sokak hayvanları 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu’na göre alındıkları yere geri bırakılmak zorundadır.

Köpek sahibi olmak isterseniz İzmir Büyükşehir Belediyesi Işıkkent Köpek Bakımevi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’ne güvenle başvurulabilirsiniz. Merkezden sahiplenilen köpeğiniz size 
aşıları yapılmış ve kısırlaştırılmış olarak ücretsiz teslim edilir.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunu gereğince yerel yönetimlerin sahipli hayvanlara hizmet 
vermesi yasaklanmıştır.
 
Yaralanmış sahipsiz sokak hayvanları için İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri 
Şube Müdürlüğü Acil Müdahale Ekibi’ne ulaşmak için:
293 39 80

ZABITA HİZMETLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehir içinde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için zabıta 
hizmetleri sürdürür. Bunu yerine getirirken kurallara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen 
ceza ve diğer yaptırımları uygular.

•  Çevreye zarar verdiği tespit edilen kuruluşların geçici olarak mühürlenmesi, kapatılması, 
işyeri sahipleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması,
•  Sebze ve meyve haline getirilen kaçak sebze meyveye el konulması, getirenler hakkında 
para cezası uygulanması,
•  İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliğine aykırı reklam panoları, bez afiş, tahta pano, levha ve 
tentelerin toplatılması, sahipleri hakkında para cezası uygulanması İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanlığı görevleri arasındadır.

Seyyar satıcıların yakalanması, mallarına el konulması, sağlığa zararlı ürünlerinin imha edilmesi, 
ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır.

Bu konulara ilişkin dilek, öneri ve şikayetlerinizi 444 40 35 numaralı telefondan HİM’e 
iletebilirsiniz.

Hatalı park eden araçların çekilmesi, kurtarılması ve götürülmesi yetki ve sorumluluğu ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda değil, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndedir.

EŞREFPAŞA HASTANESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, toplumun her kesimine kaliteli sağlık hizmeti 
sunan, ileri teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü bir sağlık kuruluşudur.
200 yatak kapasitesi, 9 ameliyat odası, 2 doğumhanesi bulunan Eşrefpaşa Hastanesi 600’e yakın 
personeli ile hızlı, güvenli ve etkili bir hizmet anlayışı oluşturma hedefi ile çalışır.

Hizmet Birimleri    

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Plastik Cerrahi    Aile Hekimliği   

Ortopedi ve Travmatoloji   Anestezi    Göğüs Hastalıkları  

Genel Cerrahi    Beslenme ve Diyet   Nöroloji   

Üroloji     Biyokimya Laboratuvarı  Kardiyoloji   

Göz     Patoloji Laboratuvarı   Psikiyatri   

Diş     Mikrobiyoloji Laboratuvarı  Dahiliye   

Radyoloji    Uyku Bozuklukları   Dermatoloji   

KBB     Spor Hekimliği   Enfeksiyon Hastalıkları 

Kadın Hastalıkları ve Doğum İlkyardım Eğitim Merkezi  Fizik Tedavi ve 

Çocuk ve Ergen Ruh    
Sağlığı ve Hastalıkları   

Ambulans Hizmeti

Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde iki adet kırmızı kuşaklı acil yardım ambulansı, 5 adet mavi 
kuşaklı hasta nakil ambulansı ve 1 adet tam teşekküllü diş sağlığı taraması ve tedavi hizmetleri 
aracı bulunur.
Ambulans ile nakil hizmetinden yararlanmak isterseniz www.esrefpasahastanesi.izmir.bel.tr 
adresinde bulunan Ambulans Talep Formu’nu doldurabilir ya da dilekçe yazarak Eşrefpaşa 
Hastanesi Başhekimliği’ne başvurabilirsiniz.

HUZUREVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi 70 dönüm arazi üzerinde bir adet çok katlı 
bina ve ikisi ağır bakım (geriatri) servisi olmak üzere 12 adet tek katlı servisten oluşur. Çok katlı 
binasında, 264 yaşlıya, 44 yaşlı kapasiteli ağır bakım servisinde ise hastalığı ağır seyreden 
yaşlılarımıza hizmet verir.

Huzurevine Kabul Şartları
•  60 yaş ve üzeri yaşta olmak
•  Günlük yaşam faaliyetlerini (yeme, içme, tuvalet gibi)bağımsız yapabilecek nitelikte olmak
•  Yatalak ya da devamlı yatarak tıbbi tedavi ve bakıma ihtiyacı olmamak
•  Beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını karşılamasına engel olacak sakatlığı ve bir hastalığı 
bulunmamak
•  Ruhsal sağlığı yerinde olmak
•  Bulaşıcı ve sürekli tedaviyi gerektiren ağır hastalıklara sahip olmamak
•  Uyuşturucu madde ve alkol kullanmamak
•  Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu Sosyal İnceleme Raporu ile saptanmış olmak

Başvuru Evrakları 
•  Başvuru dilekçesi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Ekonomik durum araştırma belgesi
•  4 adet fotoğraf 
•  Sağlık kurulu raporu (huzurevine yerleşme aşamasında istenir)

Verilen Hizmetler
•  Diyetisyen kontrolünde hazırlanan üç öğün yemek
•  Ara öğün olarak çay ve süt servisi
•  Doktorlar tarafından verilen poliklinik hizmeti
•  İleri tetkik ve tedavi için Eşrefpaşa Hastanesi’ne ve diğer hastanelere sevk işlemleri
•  Üç aylık rutin kan ve idrar taraması yaptırılması
•  Yıllık portör ve akciğer taraması yaptırılması
•  Uzman doktorlar tarafından önerilmişse fizik tedavi hizmeti
•  Sağlık durumu uygun yaşlılar için spor merkezi
•  Haftada bir gün çamaşır yıkama, ütüleme hizmeti
•  Sosyal aktiviteler (gezi, spor ve yürüyüş faaliyetleri, koro çalışmaları, yemek organizasyonları)
•  Sosyal servis ekibi tarafından sürdürülen psiko – sosyal destek çalışmaları
•  Kütüphane hizmeti
•  Elişi atölyesi
•  Hobi bahçeleri

Adres: Çamlık Mahallesi Menderes Caddesi No: 418 Gürçeşme-Buca / İzmir
Tel: 293 17 91
GÜÇSÜZLER EVİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Örnekköy’deki 
Müyesser Turfan Güçsüzler Evi, özellikle soğuk kış aylarında, çeşitli kaynaklardan gelen 
bildirimler doğrultusunda sokakta yaşayan evsiz vatandaşlara yemek ve barınma olanağı sağlar.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılır, ihtiyaç halinde Eşrefpaşa 
Hastanesi’nde tedavileri gerçekleştirilir. 3 ay olarak belirlenen barınma hakkı süresi ihtiyaç 
durumuna göre uzatılabilir.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşlardan yaşı uygun olanlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
İzmir İl Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar ile huzurevi ya da bakım merkezlerine 
yerleştiriliyor, çalışabilecek durumda olanlar ise Türkiye İş Kurumu İŞKUR’a yönlendirilerek iş 
bulmaları sağlanıyor.

Adres: 7449 Sok.  No: 16 Zübeyde Hanım  Mah. Örnekköy – Karşıyaka / İzmir
Tel: 361 71 51

Şiddet gören, maddi gücüne el konan, istemediği halde ilişkiye zorlanan, aşağılanan ya da 
ayrımcılığa uğrayan kadınlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi var.
Tüm kadınlar Kadın Danışma Merkezi’nden ücretsiz psikolojik, hukuki ve sosyal danışmanlık 
hizmeti alabilir, dilerse çocukları ile birlikte Kadın Sığınma Evi’ne konuk olabilir.

Kadın Danışma Merkezi iletişim bilgileri: 
 
Adres: Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü
Kültürpark Fuar Alanı – İzmir
Tel: 293 4 293    Faks: 445 30 88
E-posta: kadindanisma@izmir.bel.tr
kadindanisma.izmir.bel.tr

YARDIMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de yaşayan herkesi zor gününde de yalnız bırakmamayı hedef 
edinerek faaliyetlerini sürdürür. Bu amaçla ihtiyaç sahibi kişilerin sosyal hayata katılımını, sadece 
yardım dağıtarak değil, sorunlarına kalıcı çözüm üreterek destekler.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na aşağıdaki konularda 
başvurabilirsiniz. 

 

KENT EKMEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği tüm kültür sanat etkinliklerinin ayrıntılı bilgisine 
www.izmir.bel.tr/Kultursanat adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Bu adres üzerinden dilerseniz, gitmek istediğiniz konser, tiyatro, sergi ya da sinema için bilet satın 
alabilir, kültür sanat merkezlerine ilişkin detayları araştırabilir ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi 
kültür sanat haberlerini okuyabilirsiniz.

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
Adres: Mithatpaşa Caddesi No: 1087 Güzelyalı / İzmir
Telefon: 293 38 18
www.aassm.org.tr

İZMİRSANAT
Adres: Kültürpark Fuar Alanı 26 Ağustos Kapısı yakını
Telefon: 293 40 49
www.izmirsanat.org.tr

İSMET İNÖNÜ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
Adres: Kültürpark Fuar Alanı Lozan Kapısı yakını
Telefon: 293 46 04 

ATATÜRK FUAR AÇIKHAVA TİYATROSU
Adres: Kültürpark Fuar Alanı
Telefon: 293 17 05

AHMET PİRİŞTİNA KENT ARŞİVİ VE MÜZESİ
Adres: Şair Eşref Bulvarı No: 1-A Çankaya / İzmir
Telefon: 293 39 00
www.apikam.org.tr

ÇETİN EMEÇ SANAT GALERİSİ
Adres: 900 Sokak No: 17 Hisarönü / İzmir
Telefon: 293 35 22

BORNOVA AŞIK VEYSEL AMFİ TİYATRO
Telefon: 293 19 47 

TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI KÜLTÜR MERKEZİ
Telefon: 293 10 91

SPOR AKTİVİTELERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları yüzmeden futbola, basketboldan tekvandoya 21 ayrı 
branşta, 11 merkezde sporcu yetiştiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi spor okullarına ve spor merkezlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için:
www.ibsbspor.org
Adres: Celal Atik Spor Salonu Kültürpark Fuar Alanı / İzmir
Tel: 445 67 54
E-posta: bilgi@izmirbsbspor.org 

ASARLIK SPOR KOMPLEKSİ SPOR OKULU
Masa tenisi salonu, basketbol, jimnastik, pilates, tekvando, judo, kondisyon ve güreş eğitimleri 
Asarlık Spor Kompleksi Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Salon çevresinde ayrıca, 2 adet açık alan basketbol sahası ve 2 adet futbol sahası bulunur.
Adres: Evka-4 Spor Tesisleri 
Tel: 351 38 66 

ASARLIK ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU
Badminton, step, aerobik, sağlıklı yaşam, basketbol eğitimleri Asarlık Çok Amaçlı Spor 
Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21

BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI
Tenis eğitimleri Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilir.
Adres: Kızılay Mahallesi 506 sok. Bornova / İzmir
Tel: 293 38 76
 
BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI BUZ SPORLARI SALONU
Buz Hokeyi, buz dansı, artistik patinaj, senkronize buz dansı eğitimleri Bornova Aşık Veysel 
Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 293 42 12

EKREM AKURGAL YAŞAM PARKI BAYRAKLI SPOR OKULU
Basketbol, voleybol, futbol, step, aerobik, pilates, jimnastik ve tekvando eğitimleri Ekrem Akurgal 
Yaşam Parkı Bayraklı Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21 
 

HALKAPINAR ATATÜRK SPOR SALONU SEHA AKSOY ATLETİZM PİSTİ
Atletizm eğitimleri Halkapınar Atatürk Spor Salonu Seha Aksoy Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21
 
İNCİRALTI SPOR TESİSLERİ BALÇOVA
Faydalanmak isteyen sporseverler için halı saha, voleybol, açık basketbol alanları ile tenis 
kortları bulunmaktadır.  
Tel: 278 06 00 

İNCİRALTI KAYIK ALANI
Kano eğitimleri bu bölgede düzenlenmektedir.
Tel: 425 04 21

BOSTANLI REKREASYON ALANI TESİSLERİ
Tenis eğitimleri düzenlenmektedir.
Ayrıca rekreasyon alanında faydalanmak isteyen sporseverler için 4 tenis kortu, 3 basketbol 
sahası, bir adet de kondisyon aletleri parkı bulunur.
Tel: 362 48 28 
 
BAYRAKLI ÇİÇEK FUTBOL SAHASI
Tel: 345 87 47
 
YEŞİLYURT FUTBOL SAHASI 
Tel: 228 75 75

Vefat eden vatandaşın ölüm raporu; bağlı bulunduğu belediyenin sağlık işleri müdürlüğünden 
veya sağlık ocağı doktorundan alınır.
Vefat gece geç saatlerde olmuş ise doktordan veya sağlık kurumundan ölüm raporu alındıktan 
sonra Mezarlıklar Müdürlüğü’nün ALO 188 No’lu telefonunu arayıp bilgi veriniz. 
Araç kısa sürede gelir ve cenaze teslim alınır. 
İşlemler için sabah Ölüm Raporu ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile ilçe belediyesi sağlık işleri 
müdürlüğüne müracaat edilir. Ölüm Raporu, Gömü İzin Belgesi’ne dönüştürülür. 
Hastanede vefat olduğunda, Gömü İzin Belgesi hastane tarafından düzenlenir. 
Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanını getirmeyi unutmayınız. 
Gömü İzin Belgesi alınan cenazelerin defin işlemleri Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe’de ikamet 
ediyorsa Soğukkuyu Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde; Buca ve Gaziemir ilçelerinde ikamet 
ediyorsa Buca Kaynaklar Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde veya istek doğrultusunda 
Yenişehir’de bulunan Mezarlıklar Müdürlüğü Defin İşlemleri Servisi tarafından, mesai saatlerinde 
yapılır.
Daha önce aile kabristanı almış olanların yeni vefatlarında gömü işlemlerinde “aile kabristanı” 
olduğuna dair belgeyi de getirmeleri gerekmektedir. Defin işlemleri esnasında yıkama, araç, 
morg, gömü yeri ve ruhsat ücreti tahsil edilir. 
Vefat edenin ölüm raporunu 3 gün sonra merkezden alabilirsiniz. 
Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek durumda olanlar, muhtardan Fakir 
İlmühaberi getirdikleri takdirde  tüm işlemleri ücretsiz yapılır; vefat eden Doğançay Mezarlığı’na 
defnedilir. 
Cenazenin başka bir şehre nakli gerekiyorsa İlçe Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden Yol Nakil Belgesi 
alınıp, ilaçlanıp tabut mühürlendikten sonra soğutmalı cenaze araçları ile bedeli karşılığında nakil 
yapılır.

Üste Gömü İşlemleri
Bir mezarın üstüne, 5 yıl geçtikten sonra 1. dereceden yakınının gömüsü yapılabilmektedir. 
Daha önce ölmüş olanın defin belgesi temin edilir ve üste gömü formu ile birinci dereceden 
yakınının muvaffakatı alınarak gömü işlemi yaptırılır. 
Gömüsü yapılan mezarların mezar üstü inşaat yapımı gömü tarihinden en erken 3 ay sonra 
Mezarlıklar Müdürlüğü’nden inşaat ruhsatı alınarak yapılır. 

ALO 188 No’lu özel hat, 24 saat kesintisiz hizmeti vermektedir.
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Hızlı, güleryüzlü ve güvenilir iletişim için buradayız.

Çünkü,
  

  alanında yetkin personelimizle başvurularınızı almak için sizi bekliyoruz.
  İşlemlerinizin yapılmasını beklerken size evinizin rahatlığını sunuyoruz.

  Başvurunuzun takibini yapıyor, sizlerle yeniden görüşmek için sabırsızlanıyoruz.
  İzmir için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmak bize mutluluk veriyor.

Çünkü,

biz kocaman bir aileyiz.

Çünkü,

İZMİR BİZİM EVİMİZ.

  

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HALKLA İLİŞKİLER ve MUHTARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bu küçük rehberi sizler için hazırladık.
İstedik ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü hizmetlere ulaşmanın en kolay yolu 
hep elinizin altında olsun.
Bu kitapçıkta yanıtını bulamadığınız tüm sorular için bize danışabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü olarak 5 farklı 
birimle hizmetlerimizi sürdürüyoruz.
Bize ister telefonla, ister internet aracılığıyla, ister muhtarınızla görüşerek ya da isterseniz 
şahsen İzmir Büyükşehir Belediyesi binasına gelerek ulaşabilirsiniz.

Hemşehri İletişim Merkezi

“Bize kısaca HİM diyebilirsiniz.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı dinamik ve güleryüzlü bir ekibiz.

E-posta, web adresi, kiosk (metro istasyonlarında bulunan elektronik iletişim sistemi), 
faks ve mektup aracılığı ile bize ulaştırdığınız başvuruları kayıt altına alıyor, 
birimlerden ilgili yanıt geldiğinde en kısa sürede sizlere geri dönüş yapıyoruz.

Doğrudan ve kolay iletişimin adresi, HİM’e ulaşmak çok kolay.

him@izmir.bel.tr
www.him.izmir.bel.tr
www.izmir.bel.tr
www.twitter.com/izmirhim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak / İzmir

Faks: 293 39 95

Çağrı Merkezi

7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz Çağrı Merkezi’nde, uzman operatörlerimiz aracılığı ile başvurularınızı 
kayıt altına alıyor, ilgili birime yönlendiriyor ve işlem sonucunda sizleri haberdar ediyoruz.

Çağrı Merkezi’ne ulaşmak için aramanız gereken numara:
444 40 35

* Çağrı Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
İZSU’ya ilişkin başvuruları ALO 185 numaralı hattan kabul etmektedir.

Muhtarlar Masası

Yerel yönetimin ilk kademesi olan muhtarlarımızın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile doğrudan ve 
kolay iletişim kurmalarını Muhtarlar Masası ile sağlıyoruz. 
Dilek, öneri ve şikâyetlerinizi muhtarlarınız aracılığı ile de bize ulaştırabilirsiniz. 
Hizmet odaklı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Muhtarlar Masası ile muhtarlarımızı 
faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmenin yanı sıra, onların teknik donanım ve 
sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyoruz.

Muhtarlarımız için iletişim numaralarımız:
Tel: 293 15 90 – 293 15 31 – 293 12 76
Faks: 293 19 26

Santral

Hafta içi 08.00 – 17.00 saatleri arasında gelen tüm çağrılara cevap vererek ilgili birime 
yönlendiriyor, ayrıca birimler arası ve dış arama yetkisi olmayan birimlerin görüşme 
yapabilmelerini sağlıyoruz.

Santral numaramız: 293 12 00

Merkez -1 Telsiz

Emniyet ekipleri, belediye birimleri ve ilçe belediyelerinden telsiz ve telefon aracılığıyla iletilen 
ihbarların en kısa sürede ilgili birime aktarılmasını sağlıyor, acil müdahale gerektiren anlarda 
birimler arası koordinasyon kuruyoruz.

Tel: 293 13 14 – 293 11 00 - 293 11 98  /  Faks: 293 10 99

                           

İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Kurtarma ve Sağlık ekibi AKS, 7 gün 24 saat kesintisiz acil 
yardım hizmeti vermektedir.

Trafik kazası, yangın, patlama, su baskını, doğal afet, can kurtarma durumlarında cep telefonu, 
sabit telefon ya da ankesörlü telefonlardan ücretsiz telefon hattı 110’u arayabilirsiniz.

Suç teşkil eden bir durumla karşılaştığınızı düşünüyor ve kolluk kuvvetlerine ihtiyaç duyuyorsanız 
Emniyet Genel Müdürlüğü acil ihbar ve yardım hattı 155’i aramalısınız.

Acil durum görüşmelerinde yetkililere, sakin bir ses tonu ve anlaşılır ifadeler ile bulunduğunuz 
adresi, acil durumun türünü ve tehlikede olan kişi sayısını bildiriniz.

 

ULAŞIM VE ULAŞIM KARTLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanına hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması 
için kara-deniz-demir yolu entegrasyonunu hedef edinerek ulaşım hizmetlerini sürdürür.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu taşıt seçenekleri arasında temel olarak otobüs, 
metro, banliyö sistemi, yolcu gemisi, arabalı vapur, bisiklet ve faytonlar yer alır.
Gitmek istediğiniz yere en kolay nasıl ulaşabileceğinizi öğrenmek için güzergâh ve taşıt 
seçeneklerinizi gösteren Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi’nden yararlanabilirsiniz.
Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi: asps1.unibel.com.tr
 
İzmirim Kart
Toplu ulaşım araçlarından yararlanmak için İzmir’de “İzmirim Kart” adı verilen elektronik kart 
sistemi kullanılır. İzmirim Kart, tüm toplu taşıma araçlarında geçerlidir ve kentin hemen her 
köşesinde bulunan İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan temin edilebilir. 
İzmirim Kart’ı yalnızca bir defa satın almanız yeterlidir. Kartın geçerlilik süresi yoktur. İster yetkili 
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan, ister aktarma merkezlerindeki otomatlardan 
dilediğiniz zaman ve dilediğiniz kadar bakiye yüklemesi yapabilirsiniz. Bakiyeniz, kartınızı taşıt 
araçlarında bulunan elektronik sayaçlara gösterdikçe azalır. Bakiye tükendiğinde karta yeniden 
yükleme yapmanız gerekir.
Size en yakın İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’nı www.eshot.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

90 Dakika Uygulaması
İzmir’de toplu ulaşım araçlarını tercih eden yolcuların İzmirim Kart bakiyelerinden 90 dakika 
içinde yalnızca ilk binişlerinde bilet ücreti düşer.
İzmirim Kart’ınızı araçlardaki elektronik sayaca göstermenizi takip eden 90 dakika boyunca, 
tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilirsiniz.
90 dakika sonraki ilk yolculukta kart bakiyenizden yeniden bir binişlik ücret düşer.

3-5 Bilet
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktaları’nda bulunan “3-5 Bilet” isimli kartlarla da yolculuk 
yapabilirsiniz. 3-5 Bilet üç farklı seçenekle satışa sunulur; iki binişlik, üç binişlik ya da beş binişlik 
alternatifleri mevcuttur. İzmirim Kart’tan farklı olarak 3-5 Bilet ile 90 dakika uygulamasından 
yararlanılamaz. 3-5 Bilet’e yeniden yükleme yapılamaz. 3-5 Bilet’in geçerlilik süresi ilk kullanım 
tarihinden itibaren 35 gündür.

Otobüs
Otobüs ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına ESHOT Genel Müdürlüğü 
tarafından sürdürülür.

İzmir şehir merkezinde otobüs seferleri 24 saat kesintisiz olarak gerçekleştirilir.
Baykuş adı verilen gece otobüsleri gece 12’den sabah 6’ya kadar bir saat arayla şehir merkezi 
Konak ile Evka-3, Tınaztepe, Gaziemir, Balçova ve Çiğli arasında karşılıklı hareket eder.
Otobüs sefer saatleri, hat numaraları ve güzergâhlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için ESHOT’un resmi 
internet sitesini ziyaret edebilir ya da çağrı merkezini arayabilirsiniz.
www.eshot.gov.tr    
Çağrı Merkezi: 320 0 320

Metro
Metro ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İzmir Metro A.Ş. tarafından 
sürdürülür. İzmir metro ağı kapsamında 17 metro istasyonu bulunur. Bunlar sırasıyla Fahrettin 
Altay, Poligon, Göztepe, Hatay, İzmirspor, Üçyol, Konak, Çankaya, Basmane, Hilal, Halkapınar, 
Stadyum, Sanayi, Bölge, Bornova, Ege Üniversitesi ve Evka – 3 istasyonlarıdır. Hilal, yolcuların 
banliyö sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur. Halkapınar, hem banliyö sistemine 
geçiş istasyonu hem de otobüslerin aktarma merkezidir. Fahrettin Altay istasyonundan da 
otobüslerin aktarma merkezine ulaşılabilir. Metro sefer saati ve ücretlerine ilişkin ayrıntılı bilgi 
için Metro A.Ş. resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
www.izmirmetro.com.tr

Banliyö
İzmir’de banliyö ile toplu ulaşım hizmetleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD’nin %50 
ortaklığı ile kurulmuş olan İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi A.Ş, kısa adıyla İZBAN tarafından 
sürdürülür. İZBAN ağı kapsamında, Cumaovası ile Aliağa arasında yer alan 32 istasyon bulunur.
Hilal, yolcuların metro sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur.
Halkapınar ise hem metro sistemine geçiş istasyonu, hem de otobüslerin aktarma merkezidir.
İZBAN sefer ve ücretlerine ilişkin bilgi için İZBAN internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
www.izban.com.tr

Yolcu Gemisi ve Arabalı Vapur
Yolcu gemisi ve arabalı vapur ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına 
İZDENİZ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Yolcu gemisi seferleri Bostanlı, Karşıyaka, Bayraklı, Alsancak, Pasaport, Konak, Göztepe ve 
Üçkuyular olmak üzere 8 iskeleden yapılır.
Günübirlik tatil yaparak denizin tadını çıkarmak isteyenler için yaz sezonu boyunca Yassıcaada’ya 
da yolcu gemisi seferleri düzenlenir. 
Arabalı vapur seferleri ise Üçkuyular ve Bostanlı iskeleleri arasında şehir içi trafiğine girmeden 
keyifli, güvenli ve hızlı yolculuk imkânı sağlar.
Yolcu gemilerinin ve arabalı vapurların sefer saat ve tarifelerini iskelelerden temin edebileceğiniz 
broşürlerden ya da İZDENİZ resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.
www.izdeniz.com.tr

Bisiklet
İzmir’de motorlu araç kullanımını azaltmak, çevre kirliliğini ve trafik sorununu en aza indirmek ve 
sağlıklı yaşamı özendirmek amacı ile kent bisikleti kiralama sistemi BİSİM oluşturulmuştur.
Şehir merkezinde sahil şeridi boyunca rastlayacağınız bisiklet istasyonlarından dilediğiniz saatte 
bisiklet kiralayabilir, bisikletinizi istediğiniz güzergâhta kullanabilir ve herhangi bir istasyona 
bırakabilirsiniz.
BİSİM sistemi ile ister kredi kartı kullanarak, ister sisteme üye olarak bisiklet kiralayabilirsiniz.
Üyelik işlemleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
BİSİM üyesi olmak, kira ücretlerini öğrenmek, kira koşulları ve istasyonlar hakkında ayrıntılı 
bilgiye ulaşmak için BİSİM resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz.
www.bisim.com.tr  
Tel: 433 51 55

Fayton
İzmir’de ulaşım seçeneklerinin en keyiflisi kentin simgesi haline gelen faytonlardır.
Fayton hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Tarihi görünüşü örnek alınarak özgün modeline uygun yapılan Victoria Klasik tipi modern 
faytonlar, özel giyimli, sürüş, davranış, duruş ve yabancı dil eğitimi almış sürücüler tarafından 
idare edilir ve Haflinger cinsi atlar ile çekilir.
Siz de bu keyfi yaşamak için İzmir Limanı, Gündoğdu Meydanı ya da Konak Pier istasyonlarından 
faytona binebilir, dilerseniz sahil şeridinde, dilerseniz tarihi noktalara doğru nostaljik bir gezinti 
yapabilirsiniz.
Ayrıca, özel günlerinizde önceden randevu almak ve gerekli ödemeleri karşılamak kaydıyla 
fayton kiralayabilirsiniz.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Tur Otobüsleri
İzmir’i, şehir merkezinde panoramik bir tur atarak tanımak isteyen yerli ve yabancı turistler için 
tasarlanan üstü açık tur otobüsleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından işletilir.
Otobüslerde Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca anlatımların yapıldığı rehber 
kulaklıklar bulunur. Ayrıca 6 dilde hazırlanmış güzergâh haritalı İzmir broşürleri de tur 
otobüslerini kullanan yolculara hediye edilir.
Tur otobüsleri için alınan biletler 24 saat geçerlidir. Otobüslerden güzergâh üzerindeki herhangi 
bir durakta inebilir ve aynı biletle yeniden binebilirsiniz.
Panoramik şehir turları saat 09.30’da başlar. Her 30 dakikada bir hareket eden otobüslerin son 
sefer saati ise 16.00’dır.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Kayıp Eşya
Otobüs, metro, banliyö, yolcu gemisi ya da arabalı vapurda eşyanızı unutursanız kayıp eşya 
bürolarına danışabilirsiniz.
ESHOT – İZULAŞ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: 544 Sok. No: 2 Yağhaneler - Konak / İzmir 
Tel: 250 29 77
Kayıp eşyanızın durumunu www.eshot.gov.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Kayıp Eşya Formu’nu doldurarak da 
sorgulayabilirsiniz.
METRO Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Halkapınar İstasyonu / İzmir
Tel: 461 54 45 / Dahili: 9255
İZBAN Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Salhane İstasyonu / İzmir
Tel: 398 32 32
İZDENİZ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Bostanlı Vapur İskelesi Bostanlı / İzmir
Tel: 330 50 71

ULAŞIM KARTLARI

Toplu ulaşım kartları ile ilgili tüm işlemler ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları 
Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülür.
Kart talebi, yenileme, çalınma-arıza bildirimi, bakiye itirazı, dolum-kullanım bilgi talebi gibi 
ulaşım kartlarına ilişkin her konuda Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne danışabilirsiniz.
Adres: Milli Kütüphane Cad. No: 10/1C Konak – İzmir
Tel: 483 64 63

ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI

Engelli Bireyler
Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan kişiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen 
Engelli Kimlik Kartı ya da daha önce verilen Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Engelli 
Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanlarını görevli personele göstererek toplu ulaşım araçlarından 
ücretsiz faydalanır. 
Kartlarında “Ağır Engelli” olarak belirtilen ya da “Ulaşımda Refakatçi Hakkı Vardır” ibaresi bulu-
nan kişiler ise kendileri ile birlikte bir refakatçi ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlana-
bilir.
65 Yaş ve Üzeri 
İzmir’de 65 yaş ve üzeri herkes, nüfus cüzdanlarını yetkili görevlilere göstererek toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

Şehit Aileleri
Şehit Aileleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen Şehit Ailesi Kartı ya da 
ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından verilen bakiye 
gerektirmeyen İzmirim Kart ile toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabilir.

Gaziler
Gaziler ve gazi yakınları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kendilerine verilen 
Gazi Kartı ya da Gazi Ailesi Kartı ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

ÜCRETSİZ ULAŞIM KARTLARI

TÜİK Kartı: Sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için alanda 
görevlendirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) personeli, görev süresince, toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

PTT Kartı: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT bünyesinde dağıtıcı olarak görev yapan 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur personel toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Zabıta Kartı: İzmir sınırları içindeki belediyelerde çalışan zabıta memur personel toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

Basın Kartı: Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen Sarı Basın Kartı sahibi  
basın mensupları toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Polis Kartı: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapan 
emniyet hizmetleri sınıfı personeli toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Orman Muhafaza Kartı: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza 
memurları resmi üniformalı oldukları sürece toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanır.
 
İNDİRİMLİ ULAŞIM KARTLARI

Öğrenci Kartı: Öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından verilen Öğrenci Kartı ile toplu 
ulaşımdan indirimli faydalanır. Öğrenci kartı öğretim yılı başında okul idareleri tarafından 
gerçekleştirilen toplu başvurular aracılığı ile hazırlanır. Toplu başvurudan yararlanamayan 
öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü resmi internet adresi www.eshot.gov.tr üzerinden bireysel 
başvuruda da bulunabilir. İzmir dışında öğrenim gören öğrenciler indirimli seyahat edebilmek için 
üniversitelerinden aldıkları kimlik kartları ya da öğrenci belgesi ile ESHOT Genel Müdürlüğü 
resmi internet adresi üzerinden bireysel başvuruda bulunabilir.
 www.eshot.gov.tr

Öğretmen Kartı: Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma 
Bakanlığı’na bağlı örgün eğitim kurumlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 
kadrolu olarak çalışan eğitim ve öğretim sınıfı personeli Öğretmen Kartı ile toplu ulaşım 
araçlarından indirimli olarak yararlanır.

60 Yaş Kartı: İzmir sınırları içinde ikamet eden 60-65 yaş arası kişiler, günün her saatinde 
öğrenci tarifesi ödeyerek toplu ulaşımdan indirimli yararlanır. 

ÇEVRE

İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre ve insan sağlığını korumak ve iyileştirmek amacı ile çevre 
kirliliğine yol açan her türlü kirleticiye karşı gerekli önlemleri alır ve ilgili denetimleri sürdürür.

Evsel Atıklar
İzmir’de çöp konteynerlerinde biriken evsel atıkların özel atık toplama araçları ile toplanması, 
sokaklar söz konusu olduğunda ilçe belediyelerinin, ana arterler söz konusu olduğunda ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundadır.
İlave çöp konteyneri konulması, çöp konteynerlerinin yıkanması gibi talepler ya da çöplerin 
düzenli toplanmaması ya da toplanırken gürültü yapılması gibi şikâyetlere ilişkin başvurular 
sokak konteynerleri ile ilgili ise ilçe belediyelerine, cadde konteynerleri ile ilgili ise İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmelidir.

Tıbbi Atık
Hastaneler, veteriner klinikleri, poliklinikler, tıbbi tahlil laboratuvarları, muayenehaneler ve diş 
kliniklerinden çıkan tıbbi atıklar, konusunda yetkin eğitimli personel aracılığı ile özel araçlarla 
toplanır ve sterilizasyonu gerçekleştirilmek üzere çevreye zarar vermeden bertaraf tesislerine 
iletilir.

Sanayi Atıkları
Evsel nitelikli ya da düzenli depolama kriterlerine uygun ve analizi yapılmış sanayi atıkları, ilgili 
firmalar tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Düzenli Çöp Depolama Tesisi’ne getirildiği 
takdirde bertaraf edilir.

Moloz Atıkları
Çeşitli kurum ve kuruluşlar inşaat ya da yıkıntı atıklarını, ilçe belediyelerinden Ek-2 belgesi 
aldıktan sonra izinli taşıyıcılar aracılığı ile yasal moloz depolama alanlarına bırakabilir.
İzmir’deki moloz depolama alanlarını öğrenmek, inşaat ya da yıkıntı atıklarını uygun alanlara 
bırakabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak 
başvuruda bulunabilirsiniz.

İlaçlama ve Haşere ile Mücadele Çalışmaları
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca modern yöntemlerle sürekli olarak sivrisinek ile 
mücadele çalışmaları gerçekleştirir.
Hamamböceği, bit, pire, karasinek gibi haşere ve fare mücadelesi için ise hem iç hem de dış 
mekânlara özel ilaçlama çalışmaları yapılır. 
Sokak ve caddelere yerleştirilen çöp konteynerleri haşere üremesine karşı düzenli olarak ve 
talep üzerine ilaçlanır.

İhtiyaç duyduğunuz ilaçlama çalışması için Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü’nü 
arayabilirsiniz. 

Tel: 293 37 14 - 15

Hava Kirliliği
Karşıyaka, Bornova, Güzelyalı ve Alsancak’ta bulunan modern hava kirliliği ölçüm istasyonlarında 
yapılan ölçümlerle hava kirliliği değerleri 24 saat aralıksız olarak izlenir.
Hava kirliliği denetim ekibi, kalitesiz yakıt kullanan, satan ya da kalorifer, kazan, baca bakım ve 
temizliklerini yapmayan konut, işyeri ve sanayi tesislerini tespit eder. Kirliliğin önlenebilmesi için 
denetimleri yapar ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
Hava kirliliğine sebep olduğunu düşündüğünüz kişi ya da kuruluşları Hava Kirliliği Denetim 
Birimi’ne bildirebilirsiniz.

Tel: 293 13 84

Gürültü Kirliliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi yalnızca birinci sınıf gayri sıhhi işletmelere ilişkin gürültü kirliliği 
denetimlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. 
Gürültü kirliliğine yol açan diğer her türlü kurum, kuruluş ya da konutların denetimi ilçe 
belediyelerinin görevidir.
Bu nedenle eğer gürültü kaynağı birinci sınıf gayri sıhhi işletme ise HİM’e başvurabilir, değil ise 
başvurunuzu ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi uyuşmazlıkların çözümünde konu ile ilgili uzman ekip ve teknik 
destek sağlar.

Körfez Denetimi
İzmir Körfezi’ne atık bırakan, limanda yük alımı ve boşaltımı sırasında çevre kirliliği yaratan 
gemileri Körfez Denetim Ekibi kontrol eder. Deniz yüzeyindeki atıkları toplayarak körfezin temiz 
tutulmasını sağlar.
Denize atık madde bıraktığını tespit ettiğiniz kişi, kurum ya da kuruluşlara ilişkin bildirimlerinizi 
Körfez Denetim Şefliği’ne iletebilirsiniz.

Tel:  293 14 26 

SU VE KANALİZASYON İŞLEMLERİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İZSU; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları 
dahilinde yaşayanların içme suyu ve atık su hizmetlerini, çevre ve insan sağlığını esas alarak, 
etkin, verimli ve kesintisiz olarak yürütür.
Su ve atık su işlemlerine ilişkin ihtiyaç duyduğunuz her konuda danışmak için 185 numaralı 
telefon hattını arayabilir ya da Cumhuriyet Bulvarı No: 16 - Konak adresinde bulunan İZSU Genel 
Müdürlüğü’nü ziyaret edebilirsiniz.

YENİ ABONE
Yeni abonelik için gerekli belgeler:
•  Yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı) aslı ve fotokopisi
•  Numaralandırma krokisi ya da belgesi aslı ve fotokopisi
•  Tapu aslı ve fotokopisi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Kanal ruhsatnamesi
•  DASK (Doğal Afet Sigortası) belgesi (15.06.2004 tarihinden sonra yapı kullanma izin belgesi 
almış olanlar için)
Abone ücreti, ilgili yetkililer tarafından tespit çalışması yapıldıktan sonra, bağlanacak suyun 
şebekeye olan mesafesi, çapı gibi özellikler dikkate alınarak belirlenir.
Piyasadan temin edeceğiniz yeni su sayacı; İZSU standartlarına uygun, gliserin korumalı ve yaş 
tip su sayacı olmalıdır.

SAYAÇLAR
Sayaç Değiştirme
İZSU Genel Müdürlüğü ya da ilgili şube müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunmanız halinde, 
“sayaç değiştirme bülteni” düzenlenir ve arızalı olduğu tespit edilen sayaç değiştirilir.
Sayacın sarfiyat göstermediği dönemler için ise geriye dönük kıyas tahakkuku yapılarak ödeme 
miktarı belirlenir.

Su Faturasına İtiraz
Su faturasında belirtilen kullanım ve ödeme miktarlarının hatalı olduğunu düşünüyorsanız bağlı 
bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz.
İtiraz durumunda, sayacınızın kontrolü için İZSU tarafından düzenlenen dilekçe Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’ne gönderilir.
Faturaya itirazda bulunduysanız, işlem sonuçlanana kadar ödemeyi izinli duruma getirme 
talebinde bulunabilirsiniz.

Kontrol sonucunda sayacınız arızalı çıkarsa ve fatura bedelinizi itiraz öncesinde yatırmış iseniz 
ödemiş olduğunuz tutar, isteğinize bağlı olarak ya müteakip ödemenizde otomatik olarak 
düşürülür ya da tarafınıza ödenir.

Abonelik Dondurma (Geçici Kapama İşlemi)
Belirli bir süre için kullanılmayacak konut ya da iş yeri için geçici kapama işlemi yapılabilir. 
Geçici kapama uygulanacak tarihler verilen dilekçede belirtilmelidir.
Bu işlemin gerçekleşmesi için, abone numaranıza kayıtlı herhangi bir borç bulunmaması 
gerekmektedir. Bu durumda, abone servisi sayacı sökmeden geçici kapama işlemi yapabilir. 
Geçici sürenin bitimine kadar sarfiyat faturası düzenlenmez.

Abone İptal İşlemi
Aboneliğinizin iptalini istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurunuz.
Abone numarasına kayıtlı tüm borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız. 
Sayaç söküm işlemi yapıldıktan sonra abone teminatı tarafınıza iade edilerek işlem tamamlanır.

İsim değişikliği
Abone ismi değişikliği talep ediyorsanız, bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ve 
kimlik fotokopisi, DASK poliçesi, tapu ya da ikametgâh belgesi ile birlikte başvurunuz. 
Abone numaranıza kayıtlı tahakkuk ve tahsilat borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız.  
Başvurunuz sonucunda teminat ücreti alınarak sözleşme imzalanır ve işlem tamamlanır.
 
Su açma işlemi
Yazılı talepte bulunarak yerinden kaldırdığınız sayacınızı yeniden bağlamak ya da kesilen 
suyunuzu yeniden açtırmak istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne 
başvuruda bulunabilirsiniz. 
Sayacınız borcunuzdan ötürü yerinden kaldırıldıysa ya da borç nedeni ile suyunuz kesildiyse 
gerekli ödemeyi yaptığınız takdirde sayacınız yeniden takılarak, suyunuz açılır.

Çok Sayaçtan Tek Sayaca 
Apartmanınızda her daireye ait ayrı sayaçlarınızı söktürmek ve hidrofor sistemi ile ortak 
su kullanmak istiyorsanız, apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu çok sayaçtan tek sayaca 
geçiş sağlanır.

Tek Sayaçtan Çok Sayaca Geçiş
Tek sayaçla hidrofordan ortak su kullanıyorsanız ve sayaçlarınızın ayrılarak farklı abonelikler 
oluşturulmasını istiyorsanız apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu tek sayaçtan çok sayaca 
geçiş sağlanır.

İZSU Şebekesi Dışındaki Kaynaklardan Temin Edilen Suyun Kullanılması

İZSU şebekesi dışındaki kaynaklardan temin ettiğiniz suyu kullanıyorsanız, ilgili İZSU Şube 
Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak Atık Su Abonelik Sözleşmesi imzalamanız gerekir.
Abonelik ücreti, sözleşme imzalandıktan ve sayaç bağlandıktan sonra ilk sarfiyat faturasına 
eklenir.

Ayrıca İZSU Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak için Alo 185 numaralı hattı arayarak;
•  Su ve kanalizasyon şebeke arızalarını günün her saati bildirebilir,
•  Semtinizdeki planlı su kesintilerini öğrenebilir, 
•  Kaçak su kullanımlarını ihbar edebilir,
•  Dış mekânlardaki kanallardan kaynaklanan koku şikâyetlerinizi iletebilirsiniz.

Yaşadığınız bölge ile ilgili, 
•  Yağmur suyu ızgarası
•  Su tahliye hattı yenilemesi
•  Dere ıslahı yapımı
•  Dere üstü yaya köprüsü yapımı talebinde bulunabilirsiniz.
Dilek, öneri ve şikâyetleriniz ilgili birimlere aktarılacak, tarafınıza en kısa sürede geri dönüş 
yapılacaktır.

İZSU’nun sağladığı tüm hizmetlere ilişkin ayrıntılı bilgi için: 
www.izsu.gov.tr

İMAR İŞLERİ 

Parsel planlama, numaralandırma, yapı ruhsatı verme, yapı kullanım izni verme, ruhsatsız/kaçak 
yapılaşmayı önleme gibi her türlü imar uygulaması yetki ve sorumluluğu ilçe belediyelerine aittir.
Söz konusu konulara ilişkin başvurularınızı ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile İmar Denetim Dairesi 
Başkanlığı görev yetki ve sorumlulukları ise;

•  İmar yönetmeliği, yüksek yapılar yönetmeliği, otopark yönetmeliği uygulama esasları gibi 
gerekli yönetmelikleri hazırlamak, mevcut yönetmeliklere ilave ya da düzenlemeler yapmak,
•  İlçe belediyelerine esas olmak üzere otopark bölge sınırları bedellerini saptamak ve 
güncelleştirmek,
•  Yüksek Yapılar Yönetmeliği gereğince İnceleme Kurulu’nu toplayarak alınan kararları talep 
sahibine ve ilgili meslek odalarına bildirmek,
•  İmar denetimleri yapmak,
•  İmar mevzuatına ilişkin uygulamaları değerlendirmek ve uygulama birliğini sağlayıcı ve 
bağlayıcı koordinasyon kararları almak, uygulanmasını denetlemektir.

ALTYAPI KOORDİNASYON HİZMETLERİ

Altyapı koordinasyon hizmetlerinin başlıca amacı; şehrin temel altyapı çalışmaları için gerekli 
izinlerin sağlanması, çalışmaların denetiminin gerçekleştirilmesi ve koordinasyon içinde sonuca 
ulaştırılmasıdır.

Bunlar arasında öncelikli olarak:
•  İçme suyu ve kanal projeleri,
•  Elektrik, gaz, telefon, fiberoptik bağlantı hattı projeleri,
•  Banliyö ve metro enerji besleme projeleri,
•  Yollar ve kaplama hizmetleri yer alır.

Bu kapsamda, İzmir içinde altyapı çalışması yapmak isteyen kamu kurum-kuruluşları, 
özel-tüzel şahıslar AYKOME’ye müracaat ederek kazı izni almalıdır. 

İzinsiz veya ruhsata aykırı yapılan çalışmalarda iş durdurulur ve cezai işlem uygulanır.

Denetim ve tuhsat işlemleriniz için Altyapı Koordinasyon Merkezi’ni arayabilirsiniz.
Tel: 293 40 24 – 293 14 04

İLAN VE REKLAM DÜZENLEME İŞLERİ

İlan, reklam ve tanıtım araçlarının kullanımı İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam 
Yönetmeliği uyarınca düzenlenir. Söz konusu yönetmeliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi 
internet adresi www.izmir.bel.tr üzerinde bulunan dokümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

İlan ve reklam uygulamalarını bağlı bulunduğunuz ilçe sınırları içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız ilçe belediyesine, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’ne 
izin başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü iletişim bilgileri:
Tel: 293 42 44 
E-posta: kentestetigi@izmir.bel.tr

VETERİNERLİK HİZMETLERİ

Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların bakımı ve denetimi; mesai saatleri içinde öncelikli olarak 
bulundukları ilçe belediyelerinin, saat 18.00’den sonra ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
sorumluluğundadır. Sokak hayvanlarına ilişkin bakım, kısırlaştırma ya da gürültü konularında 
başvurularınızı bağlı bulunduğunuz ilçe belediyesine iletebilirsiniz.

Ancak engelli, ağır hasta ve kendine bakamayacak durumda olan ya da toplumla uzlaşamayan 
saldırgan sokak köpekleri ile sahipleri tarafından bakılamayan evcil köpekler İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Işıkkent Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne kalıcı olarak kabul 
edilir.

Saldırgan sokak köpeklerinin bakımevine kabulü, ancak bir kişinin yaralanmasına sebep olduğu 
ve o kişi yaralanmaya ilişkin doktor raporu beyan ettiği takdirde gerçekleşir.

Yaralı sokak hayvanları tedavi, kısırlaştırma ve aşı işlemleri yapıldıktan sonra (köpekler kulak 
küpeleri takılarak, kediler ise kulaklarına işaret bırakılarak) alındıkları bölgeye geri bırakılır.

Bakımları yapılmak üzere belediyeler tarafından alıkonulan sokak hayvanları 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu’na göre alındıkları yere geri bırakılmak zorundadır.

Köpek sahibi olmak isterseniz İzmir Büyükşehir Belediyesi Işıkkent Köpek Bakımevi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’ne güvenle başvurulabilirsiniz. Merkezden sahiplenilen köpeğiniz size 
aşıları yapılmış ve kısırlaştırılmış olarak ücretsiz teslim edilir.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunu gereğince yerel yönetimlerin sahipli hayvanlara hizmet 
vermesi yasaklanmıştır.
 
Yaralanmış sahipsiz sokak hayvanları için İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri 
Şube Müdürlüğü Acil Müdahale Ekibi’ne ulaşmak için:
293 39 80

ZABITA HİZMETLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehir içinde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için zabıta 
hizmetleri sürdürür. Bunu yerine getirirken kurallara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen 
ceza ve diğer yaptırımları uygular.

•  Çevreye zarar verdiği tespit edilen kuruluşların geçici olarak mühürlenmesi, kapatılması, 
işyeri sahipleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması,
•  Sebze ve meyve haline getirilen kaçak sebze meyveye el konulması, getirenler hakkında 
para cezası uygulanması,
•  İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliğine aykırı reklam panoları, bez afiş, tahta pano, levha ve 
tentelerin toplatılması, sahipleri hakkında para cezası uygulanması İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanlığı görevleri arasındadır.

Seyyar satıcıların yakalanması, mallarına el konulması, sağlığa zararlı ürünlerinin imha edilmesi, 
ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır.

Bu konulara ilişkin dilek, öneri ve şikayetlerinizi 444 40 35 numaralı telefondan HİM’e 
iletebilirsiniz.

Hatalı park eden araçların çekilmesi, kurtarılması ve götürülmesi yetki ve sorumluluğu ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda değil, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndedir.

EŞREFPAŞA HASTANESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, toplumun her kesimine kaliteli sağlık hizmeti 
sunan, ileri teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü bir sağlık kuruluşudur.
200 yatak kapasitesi, 9 ameliyat odası, 2 doğumhanesi bulunan Eşrefpaşa Hastanesi 600’e yakın 
personeli ile hızlı, güvenli ve etkili bir hizmet anlayışı oluşturma hedefi ile çalışır.

Hizmet Birimleri    

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Plastik Cerrahi    Aile Hekimliği   

Ortopedi ve Travmatoloji   Anestezi    Göğüs Hastalıkları  

Genel Cerrahi    Beslenme ve Diyet   Nöroloji   

Üroloji     Biyokimya Laboratuvarı  Kardiyoloji   

Göz     Patoloji Laboratuvarı   Psikiyatri   

Diş     Mikrobiyoloji Laboratuvarı  Dahiliye   

Radyoloji    Uyku Bozuklukları   Dermatoloji   

KBB     Spor Hekimliği   Enfeksiyon Hastalıkları 

Kadın Hastalıkları ve Doğum İlkyardım Eğitim Merkezi  Fizik Tedavi ve 

Çocuk ve Ergen Ruh    
Sağlığı ve Hastalıkları   

Ambulans Hizmeti

Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde iki adet kırmızı kuşaklı acil yardım ambulansı, 5 adet mavi 
kuşaklı hasta nakil ambulansı ve 1 adet tam teşekküllü diş sağlığı taraması ve tedavi hizmetleri 
aracı bulunur.
Ambulans ile nakil hizmetinden yararlanmak isterseniz www.esrefpasahastanesi.izmir.bel.tr 
adresinde bulunan Ambulans Talep Formu’nu doldurabilir ya da dilekçe yazarak Eşrefpaşa 
Hastanesi Başhekimliği’ne başvurabilirsiniz.

HUZUREVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi 70 dönüm arazi üzerinde bir adet çok katlı 
bina ve ikisi ağır bakım (geriatri) servisi olmak üzere 12 adet tek katlı servisten oluşur. Çok katlı 
binasında, 264 yaşlıya, 44 yaşlı kapasiteli ağır bakım servisinde ise hastalığı ağır seyreden 
yaşlılarımıza hizmet verir.

Huzurevine Kabul Şartları
•  60 yaş ve üzeri yaşta olmak
•  Günlük yaşam faaliyetlerini (yeme, içme, tuvalet gibi)bağımsız yapabilecek nitelikte olmak
•  Yatalak ya da devamlı yatarak tıbbi tedavi ve bakıma ihtiyacı olmamak
•  Beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını karşılamasına engel olacak sakatlığı ve bir hastalığı 
bulunmamak
•  Ruhsal sağlığı yerinde olmak
•  Bulaşıcı ve sürekli tedaviyi gerektiren ağır hastalıklara sahip olmamak
•  Uyuşturucu madde ve alkol kullanmamak
•  Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu Sosyal İnceleme Raporu ile saptanmış olmak

Başvuru Evrakları 
•  Başvuru dilekçesi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Ekonomik durum araştırma belgesi
•  4 adet fotoğraf 
•  Sağlık kurulu raporu (huzurevine yerleşme aşamasında istenir)

Verilen Hizmetler
•  Diyetisyen kontrolünde hazırlanan üç öğün yemek
•  Ara öğün olarak çay ve süt servisi
•  Doktorlar tarafından verilen poliklinik hizmeti
•  İleri tetkik ve tedavi için Eşrefpaşa Hastanesi’ne ve diğer hastanelere sevk işlemleri
•  Üç aylık rutin kan ve idrar taraması yaptırılması
•  Yıllık portör ve akciğer taraması yaptırılması
•  Uzman doktorlar tarafından önerilmişse fizik tedavi hizmeti
•  Sağlık durumu uygun yaşlılar için spor merkezi
•  Haftada bir gün çamaşır yıkama, ütüleme hizmeti
•  Sosyal aktiviteler (gezi, spor ve yürüyüş faaliyetleri, koro çalışmaları, yemek organizasyonları)
•  Sosyal servis ekibi tarafından sürdürülen psiko – sosyal destek çalışmaları
•  Kütüphane hizmeti
•  Elişi atölyesi
•  Hobi bahçeleri

Adres: Çamlık Mahallesi Menderes Caddesi No: 418 Gürçeşme-Buca / İzmir
Tel: 293 17 91
GÜÇSÜZLER EVİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Örnekköy’deki 
Müyesser Turfan Güçsüzler Evi, özellikle soğuk kış aylarında, çeşitli kaynaklardan gelen 
bildirimler doğrultusunda sokakta yaşayan evsiz vatandaşlara yemek ve barınma olanağı sağlar.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılır, ihtiyaç halinde Eşrefpaşa 
Hastanesi’nde tedavileri gerçekleştirilir. 3 ay olarak belirlenen barınma hakkı süresi ihtiyaç 
durumuna göre uzatılabilir.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşlardan yaşı uygun olanlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
İzmir İl Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar ile huzurevi ya da bakım merkezlerine 
yerleştiriliyor, çalışabilecek durumda olanlar ise Türkiye İş Kurumu İŞKUR’a yönlendirilerek iş 
bulmaları sağlanıyor.

Adres: 7449 Sok.  No: 16 Zübeyde Hanım  Mah. Örnekköy – Karşıyaka / İzmir
Tel: 361 71 51

Şiddet gören, maddi gücüne el konan, istemediği halde ilişkiye zorlanan, aşağılanan ya da 
ayrımcılığa uğrayan kadınlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi var.
Tüm kadınlar Kadın Danışma Merkezi’nden ücretsiz psikolojik, hukuki ve sosyal danışmanlık 
hizmeti alabilir, dilerse çocukları ile birlikte Kadın Sığınma Evi’ne konuk olabilir.

Kadın Danışma Merkezi iletişim bilgileri: 
 
Adres: Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü
Kültürpark Fuar Alanı – İzmir
Tel: 293 4 293    Faks: 445 30 88
E-posta: kadindanisma@izmir.bel.tr
kadindanisma.izmir.bel.tr

YARDIMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de yaşayan herkesi zor gününde de yalnız bırakmamayı hedef 
edinerek faaliyetlerini sürdürür. Bu amaçla ihtiyaç sahibi kişilerin sosyal hayata katılımını, sadece 
yardım dağıtarak değil, sorunlarına kalıcı çözüm üreterek destekler.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na aşağıdaki konularda 
başvurabilirsiniz. 

 

KENT EKMEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği tüm kültür sanat etkinliklerinin ayrıntılı bilgisine 
www.izmir.bel.tr/Kultursanat adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Bu adres üzerinden dilerseniz, gitmek istediğiniz konser, tiyatro, sergi ya da sinema için bilet satın 
alabilir, kültür sanat merkezlerine ilişkin detayları araştırabilir ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi 
kültür sanat haberlerini okuyabilirsiniz.

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
Adres: Mithatpaşa Caddesi No: 1087 Güzelyalı / İzmir
Telefon: 293 38 18
www.aassm.org.tr

İZMİRSANAT
Adres: Kültürpark Fuar Alanı 26 Ağustos Kapısı yakını
Telefon: 293 40 49
www.izmirsanat.org.tr

İSMET İNÖNÜ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
Adres: Kültürpark Fuar Alanı Lozan Kapısı yakını
Telefon: 293 46 04 

ATATÜRK FUAR AÇIKHAVA TİYATROSU
Adres: Kültürpark Fuar Alanı
Telefon: 293 17 05

AHMET PİRİŞTİNA KENT ARŞİVİ VE MÜZESİ
Adres: Şair Eşref Bulvarı No: 1-A Çankaya / İzmir
Telefon: 293 39 00
www.apikam.org.tr

ÇETİN EMEÇ SANAT GALERİSİ
Adres: 900 Sokak No: 17 Hisarönü / İzmir
Telefon: 293 35 22

BORNOVA AŞIK VEYSEL AMFİ TİYATRO
Telefon: 293 19 47 

TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI KÜLTÜR MERKEZİ
Telefon: 293 10 91

SPOR AKTİVİTELERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları yüzmeden futbola, basketboldan tekvandoya 21 ayrı 
branşta, 11 merkezde sporcu yetiştiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi spor okullarına ve spor merkezlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için:
www.ibsbspor.org
Adres: Celal Atik Spor Salonu Kültürpark Fuar Alanı / İzmir
Tel: 445 67 54
E-posta: bilgi@izmirbsbspor.org 

ASARLIK SPOR KOMPLEKSİ SPOR OKULU
Masa tenisi salonu, basketbol, jimnastik, pilates, tekvando, judo, kondisyon ve güreş eğitimleri 
Asarlık Spor Kompleksi Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Salon çevresinde ayrıca, 2 adet açık alan basketbol sahası ve 2 adet futbol sahası bulunur.
Adres: Evka-4 Spor Tesisleri 
Tel: 351 38 66 

ASARLIK ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU
Badminton, step, aerobik, sağlıklı yaşam, basketbol eğitimleri Asarlık Çok Amaçlı Spor 
Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21

BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI
Tenis eğitimleri Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilir.
Adres: Kızılay Mahallesi 506 sok. Bornova / İzmir
Tel: 293 38 76
 
BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI BUZ SPORLARI SALONU
Buz Hokeyi, buz dansı, artistik patinaj, senkronize buz dansı eğitimleri Bornova Aşık Veysel 
Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 293 42 12

EKREM AKURGAL YAŞAM PARKI BAYRAKLI SPOR OKULU
Basketbol, voleybol, futbol, step, aerobik, pilates, jimnastik ve tekvando eğitimleri Ekrem Akurgal 
Yaşam Parkı Bayraklı Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21 
 

HALKAPINAR ATATÜRK SPOR SALONU SEHA AKSOY ATLETİZM PİSTİ
Atletizm eğitimleri Halkapınar Atatürk Spor Salonu Seha Aksoy Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21
 
İNCİRALTI SPOR TESİSLERİ BALÇOVA
Faydalanmak isteyen sporseverler için halı saha, voleybol, açık basketbol alanları ile tenis 
kortları bulunmaktadır.  
Tel: 278 06 00 

İNCİRALTI KAYIK ALANI
Kano eğitimleri bu bölgede düzenlenmektedir.
Tel: 425 04 21

BOSTANLI REKREASYON ALANI TESİSLERİ
Tenis eğitimleri düzenlenmektedir.
Ayrıca rekreasyon alanında faydalanmak isteyen sporseverler için 4 tenis kortu, 3 basketbol 
sahası, bir adet de kondisyon aletleri parkı bulunur.
Tel: 362 48 28 
 
BAYRAKLI ÇİÇEK FUTBOL SAHASI
Tel: 345 87 47
 
YEŞİLYURT FUTBOL SAHASI 
Tel: 228 75 75

Vefat eden vatandaşın ölüm raporu; bağlı bulunduğu belediyenin sağlık işleri müdürlüğünden 
veya sağlık ocağı doktorundan alınır.
Vefat gece geç saatlerde olmuş ise doktordan veya sağlık kurumundan ölüm raporu alındıktan 
sonra Mezarlıklar Müdürlüğü’nün ALO 188 No’lu telefonunu arayıp bilgi veriniz. 
Araç kısa sürede gelir ve cenaze teslim alınır. 
İşlemler için sabah Ölüm Raporu ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile ilçe belediyesi sağlık işleri 
müdürlüğüne müracaat edilir. Ölüm Raporu, Gömü İzin Belgesi’ne dönüştürülür. 
Hastanede vefat olduğunda, Gömü İzin Belgesi hastane tarafından düzenlenir. 
Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanını getirmeyi unutmayınız. 
Gömü İzin Belgesi alınan cenazelerin defin işlemleri Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe’de ikamet 
ediyorsa Soğukkuyu Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde; Buca ve Gaziemir ilçelerinde ikamet 
ediyorsa Buca Kaynaklar Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde veya istek doğrultusunda 
Yenişehir’de bulunan Mezarlıklar Müdürlüğü Defin İşlemleri Servisi tarafından, mesai saatlerinde 
yapılır.
Daha önce aile kabristanı almış olanların yeni vefatlarında gömü işlemlerinde “aile kabristanı” 
olduğuna dair belgeyi de getirmeleri gerekmektedir. Defin işlemleri esnasında yıkama, araç, 
morg, gömü yeri ve ruhsat ücreti tahsil edilir. 
Vefat edenin ölüm raporunu 3 gün sonra merkezden alabilirsiniz. 
Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek durumda olanlar, muhtardan Fakir 
İlmühaberi getirdikleri takdirde  tüm işlemleri ücretsiz yapılır; vefat eden Doğançay Mezarlığı’na 
defnedilir. 
Cenazenin başka bir şehre nakli gerekiyorsa İlçe Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden Yol Nakil Belgesi 
alınıp, ilaçlanıp tabut mühürlendikten sonra soğutmalı cenaze araçları ile bedeli karşılığında nakil 
yapılır.

Üste Gömü İşlemleri
Bir mezarın üstüne, 5 yıl geçtikten sonra 1. dereceden yakınının gömüsü yapılabilmektedir. 
Daha önce ölmüş olanın defin belgesi temin edilir ve üste gömü formu ile birinci dereceden 
yakınının muvaffakatı alınarak gömü işlemi yaptırılır. 
Gömüsü yapılan mezarların mezar üstü inşaat yapımı gömü tarihinden en erken 3 ay sonra 
Mezarlıklar Müdürlüğü’nden inşaat ruhsatı alınarak yapılır. 

ALO 188 No’lu özel hat, 24 saat kesintisiz hizmeti vermektedir.
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Hızlı, güleryüzlü ve güvenilir iletişim için buradayız.

Çünkü,
  

  alanında yetkin personelimizle başvurularınızı almak için sizi bekliyoruz.
  İşlemlerinizin yapılmasını beklerken size evinizin rahatlığını sunuyoruz.

  Başvurunuzun takibini yapıyor, sizlerle yeniden görüşmek için sabırsızlanıyoruz.
  İzmir için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmak bize mutluluk veriyor.

Çünkü,

biz kocaman bir aileyiz.

Çünkü,

İZMİR BİZİM EVİMİZ.

  

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HALKLA İLİŞKİLER ve MUHTARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bu küçük rehberi sizler için hazırladık.
İstedik ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü hizmetlere ulaşmanın en kolay yolu 
hep elinizin altında olsun.
Bu kitapçıkta yanıtını bulamadığınız tüm sorular için bize danışabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü olarak 5 farklı 
birimle hizmetlerimizi sürdürüyoruz.
Bize ister telefonla, ister internet aracılığıyla, ister muhtarınızla görüşerek ya da isterseniz 
şahsen İzmir Büyükşehir Belediyesi binasına gelerek ulaşabilirsiniz.

Hemşehri İletişim Merkezi

“Bize kısaca HİM diyebilirsiniz.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı dinamik ve güleryüzlü bir ekibiz.

E-posta, web adresi, kiosk (metro istasyonlarında bulunan elektronik iletişim sistemi), 
faks ve mektup aracılığı ile bize ulaştırdığınız başvuruları kayıt altına alıyor, 
birimlerden ilgili yanıt geldiğinde en kısa sürede sizlere geri dönüş yapıyoruz.

Doğrudan ve kolay iletişimin adresi, HİM’e ulaşmak çok kolay.

him@izmir.bel.tr
www.him.izmir.bel.tr
www.izmir.bel.tr
www.twitter.com/izmirhim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak / İzmir

Faks: 293 39 95

Çağrı Merkezi

7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz Çağrı Merkezi’nde, uzman operatörlerimiz aracılığı ile başvurularınızı 
kayıt altına alıyor, ilgili birime yönlendiriyor ve işlem sonucunda sizleri haberdar ediyoruz.

Çağrı Merkezi’ne ulaşmak için aramanız gereken numara:
444 40 35

* Çağrı Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
İZSU’ya ilişkin başvuruları ALO 185 numaralı hattan kabul etmektedir.

Muhtarlar Masası

Yerel yönetimin ilk kademesi olan muhtarlarımızın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile doğrudan ve 
kolay iletişim kurmalarını Muhtarlar Masası ile sağlıyoruz. 
Dilek, öneri ve şikâyetlerinizi muhtarlarınız aracılığı ile de bize ulaştırabilirsiniz. 
Hizmet odaklı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Muhtarlar Masası ile muhtarlarımızı 
faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmenin yanı sıra, onların teknik donanım ve 
sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyoruz.

Muhtarlarımız için iletişim numaralarımız:
Tel: 293 15 90 – 293 15 31 – 293 12 76
Faks: 293 19 26

Santral

Hafta içi 08.00 – 17.00 saatleri arasında gelen tüm çağrılara cevap vererek ilgili birime 
yönlendiriyor, ayrıca birimler arası ve dış arama yetkisi olmayan birimlerin görüşme 
yapabilmelerini sağlıyoruz.

Santral numaramız: 293 12 00

Merkez -1 Telsiz

Emniyet ekipleri, belediye birimleri ve ilçe belediyelerinden telsiz ve telefon aracılığıyla iletilen 
ihbarların en kısa sürede ilgili birime aktarılmasını sağlıyor, acil müdahale gerektiren anlarda 
birimler arası koordinasyon kuruyoruz.

Tel: 293 13 14 – 293 11 00 - 293 11 98  /  Faks: 293 10 99

                           

İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Kurtarma ve Sağlık ekibi AKS, 7 gün 24 saat kesintisiz acil 
yardım hizmeti vermektedir.

Trafik kazası, yangın, patlama, su baskını, doğal afet, can kurtarma durumlarında cep telefonu, 
sabit telefon ya da ankesörlü telefonlardan ücretsiz telefon hattı 110’u arayabilirsiniz.

Suç teşkil eden bir durumla karşılaştığınızı düşünüyor ve kolluk kuvvetlerine ihtiyaç duyuyorsanız 
Emniyet Genel Müdürlüğü acil ihbar ve yardım hattı 155’i aramalısınız.

Acil durum görüşmelerinde yetkililere, sakin bir ses tonu ve anlaşılır ifadeler ile bulunduğunuz 
adresi, acil durumun türünü ve tehlikede olan kişi sayısını bildiriniz.

 

ULAŞIM VE ULAŞIM KARTLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanına hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması 
için kara-deniz-demir yolu entegrasyonunu hedef edinerek ulaşım hizmetlerini sürdürür.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu taşıt seçenekleri arasında temel olarak otobüs, 
metro, banliyö sistemi, yolcu gemisi, arabalı vapur, bisiklet ve faytonlar yer alır.
Gitmek istediğiniz yere en kolay nasıl ulaşabileceğinizi öğrenmek için güzergâh ve taşıt 
seçeneklerinizi gösteren Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi’nden yararlanabilirsiniz.
Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi: asps1.unibel.com.tr
 
İzmirim Kart
Toplu ulaşım araçlarından yararlanmak için İzmir’de “İzmirim Kart” adı verilen elektronik kart 
sistemi kullanılır. İzmirim Kart, tüm toplu taşıma araçlarında geçerlidir ve kentin hemen her 
köşesinde bulunan İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan temin edilebilir. 
İzmirim Kart’ı yalnızca bir defa satın almanız yeterlidir. Kartın geçerlilik süresi yoktur. İster yetkili 
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan, ister aktarma merkezlerindeki otomatlardan 
dilediğiniz zaman ve dilediğiniz kadar bakiye yüklemesi yapabilirsiniz. Bakiyeniz, kartınızı taşıt 
araçlarında bulunan elektronik sayaçlara gösterdikçe azalır. Bakiye tükendiğinde karta yeniden 
yükleme yapmanız gerekir.
Size en yakın İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’nı www.eshot.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

90 Dakika Uygulaması
İzmir’de toplu ulaşım araçlarını tercih eden yolcuların İzmirim Kart bakiyelerinden 90 dakika 
içinde yalnızca ilk binişlerinde bilet ücreti düşer.
İzmirim Kart’ınızı araçlardaki elektronik sayaca göstermenizi takip eden 90 dakika boyunca, 
tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilirsiniz.
90 dakika sonraki ilk yolculukta kart bakiyenizden yeniden bir binişlik ücret düşer.

3-5 Bilet
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktaları’nda bulunan “3-5 Bilet” isimli kartlarla da yolculuk 
yapabilirsiniz. 3-5 Bilet üç farklı seçenekle satışa sunulur; iki binişlik, üç binişlik ya da beş binişlik 
alternatifleri mevcuttur. İzmirim Kart’tan farklı olarak 3-5 Bilet ile 90 dakika uygulamasından 
yararlanılamaz. 3-5 Bilet’e yeniden yükleme yapılamaz. 3-5 Bilet’in geçerlilik süresi ilk kullanım 
tarihinden itibaren 35 gündür.

Otobüs
Otobüs ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına ESHOT Genel Müdürlüğü 
tarafından sürdürülür.

İzmir şehir merkezinde otobüs seferleri 24 saat kesintisiz olarak gerçekleştirilir.
Baykuş adı verilen gece otobüsleri gece 12’den sabah 6’ya kadar bir saat arayla şehir merkezi 
Konak ile Evka-3, Tınaztepe, Gaziemir, Balçova ve Çiğli arasında karşılıklı hareket eder.
Otobüs sefer saatleri, hat numaraları ve güzergâhlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için ESHOT’un resmi 
internet sitesini ziyaret edebilir ya da çağrı merkezini arayabilirsiniz.
www.eshot.gov.tr    
Çağrı Merkezi: 320 0 320

Metro
Metro ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İzmir Metro A.Ş. tarafından 
sürdürülür. İzmir metro ağı kapsamında 17 metro istasyonu bulunur. Bunlar sırasıyla Fahrettin 
Altay, Poligon, Göztepe, Hatay, İzmirspor, Üçyol, Konak, Çankaya, Basmane, Hilal, Halkapınar, 
Stadyum, Sanayi, Bölge, Bornova, Ege Üniversitesi ve Evka – 3 istasyonlarıdır. Hilal, yolcuların 
banliyö sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur. Halkapınar, hem banliyö sistemine 
geçiş istasyonu hem de otobüslerin aktarma merkezidir. Fahrettin Altay istasyonundan da 
otobüslerin aktarma merkezine ulaşılabilir. Metro sefer saati ve ücretlerine ilişkin ayrıntılı bilgi 
için Metro A.Ş. resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
www.izmirmetro.com.tr

Banliyö
İzmir’de banliyö ile toplu ulaşım hizmetleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD’nin %50 
ortaklığı ile kurulmuş olan İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi A.Ş, kısa adıyla İZBAN tarafından 
sürdürülür. İZBAN ağı kapsamında, Cumaovası ile Aliağa arasında yer alan 32 istasyon bulunur.
Hilal, yolcuların metro sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur.
Halkapınar ise hem metro sistemine geçiş istasyonu, hem de otobüslerin aktarma merkezidir.
İZBAN sefer ve ücretlerine ilişkin bilgi için İZBAN internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
www.izban.com.tr

Yolcu Gemisi ve Arabalı Vapur
Yolcu gemisi ve arabalı vapur ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına 
İZDENİZ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Yolcu gemisi seferleri Bostanlı, Karşıyaka, Bayraklı, Alsancak, Pasaport, Konak, Göztepe ve 
Üçkuyular olmak üzere 8 iskeleden yapılır.
Günübirlik tatil yaparak denizin tadını çıkarmak isteyenler için yaz sezonu boyunca Yassıcaada’ya 
da yolcu gemisi seferleri düzenlenir. 
Arabalı vapur seferleri ise Üçkuyular ve Bostanlı iskeleleri arasında şehir içi trafiğine girmeden 
keyifli, güvenli ve hızlı yolculuk imkânı sağlar.
Yolcu gemilerinin ve arabalı vapurların sefer saat ve tarifelerini iskelelerden temin edebileceğiniz 
broşürlerden ya da İZDENİZ resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.
www.izdeniz.com.tr

Bisiklet
İzmir’de motorlu araç kullanımını azaltmak, çevre kirliliğini ve trafik sorununu en aza indirmek ve 
sağlıklı yaşamı özendirmek amacı ile kent bisikleti kiralama sistemi BİSİM oluşturulmuştur.
Şehir merkezinde sahil şeridi boyunca rastlayacağınız bisiklet istasyonlarından dilediğiniz saatte 
bisiklet kiralayabilir, bisikletinizi istediğiniz güzergâhta kullanabilir ve herhangi bir istasyona 
bırakabilirsiniz.
BİSİM sistemi ile ister kredi kartı kullanarak, ister sisteme üye olarak bisiklet kiralayabilirsiniz.
Üyelik işlemleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
BİSİM üyesi olmak, kira ücretlerini öğrenmek, kira koşulları ve istasyonlar hakkında ayrıntılı 
bilgiye ulaşmak için BİSİM resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz.
www.bisim.com.tr  
Tel: 433 51 55

Fayton
İzmir’de ulaşım seçeneklerinin en keyiflisi kentin simgesi haline gelen faytonlardır.
Fayton hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Tarihi görünüşü örnek alınarak özgün modeline uygun yapılan Victoria Klasik tipi modern 
faytonlar, özel giyimli, sürüş, davranış, duruş ve yabancı dil eğitimi almış sürücüler tarafından 
idare edilir ve Haflinger cinsi atlar ile çekilir.
Siz de bu keyfi yaşamak için İzmir Limanı, Gündoğdu Meydanı ya da Konak Pier istasyonlarından 
faytona binebilir, dilerseniz sahil şeridinde, dilerseniz tarihi noktalara doğru nostaljik bir gezinti 
yapabilirsiniz.
Ayrıca, özel günlerinizde önceden randevu almak ve gerekli ödemeleri karşılamak kaydıyla 
fayton kiralayabilirsiniz.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Tur Otobüsleri
İzmir’i, şehir merkezinde panoramik bir tur atarak tanımak isteyen yerli ve yabancı turistler için 
tasarlanan üstü açık tur otobüsleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından işletilir.
Otobüslerde Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca anlatımların yapıldığı rehber 
kulaklıklar bulunur. Ayrıca 6 dilde hazırlanmış güzergâh haritalı İzmir broşürleri de tur 
otobüslerini kullanan yolculara hediye edilir.
Tur otobüsleri için alınan biletler 24 saat geçerlidir. Otobüslerden güzergâh üzerindeki herhangi 
bir durakta inebilir ve aynı biletle yeniden binebilirsiniz.
Panoramik şehir turları saat 09.30’da başlar. Her 30 dakikada bir hareket eden otobüslerin son 
sefer saati ise 16.00’dır.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Kayıp Eşya
Otobüs, metro, banliyö, yolcu gemisi ya da arabalı vapurda eşyanızı unutursanız kayıp eşya 
bürolarına danışabilirsiniz.
ESHOT – İZULAŞ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: 544 Sok. No: 2 Yağhaneler - Konak / İzmir 
Tel: 250 29 77
Kayıp eşyanızın durumunu www.eshot.gov.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Kayıp Eşya Formu’nu doldurarak da 
sorgulayabilirsiniz.
METRO Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Halkapınar İstasyonu / İzmir
Tel: 461 54 45 / Dahili: 9255
İZBAN Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Salhane İstasyonu / İzmir
Tel: 398 32 32
İZDENİZ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Bostanlı Vapur İskelesi Bostanlı / İzmir
Tel: 330 50 71

ULAŞIM KARTLARI

Toplu ulaşım kartları ile ilgili tüm işlemler ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları 
Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülür.
Kart talebi, yenileme, çalınma-arıza bildirimi, bakiye itirazı, dolum-kullanım bilgi talebi gibi 
ulaşım kartlarına ilişkin her konuda Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne danışabilirsiniz.
Adres: Milli Kütüphane Cad. No: 10/1C Konak – İzmir
Tel: 483 64 63

ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI

Engelli Bireyler
Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan kişiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen 
Engelli Kimlik Kartı ya da daha önce verilen Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Engelli 
Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanlarını görevli personele göstererek toplu ulaşım araçlarından 
ücretsiz faydalanır. 
Kartlarında “Ağır Engelli” olarak belirtilen ya da “Ulaşımda Refakatçi Hakkı Vardır” ibaresi bulu-
nan kişiler ise kendileri ile birlikte bir refakatçi ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlana-
bilir.
65 Yaş ve Üzeri 
İzmir’de 65 yaş ve üzeri herkes, nüfus cüzdanlarını yetkili görevlilere göstererek toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

Şehit Aileleri
Şehit Aileleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen Şehit Ailesi Kartı ya da 
ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından verilen bakiye 
gerektirmeyen İzmirim Kart ile toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabilir.

Gaziler
Gaziler ve gazi yakınları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kendilerine verilen 
Gazi Kartı ya da Gazi Ailesi Kartı ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

ÜCRETSİZ ULAŞIM KARTLARI

TÜİK Kartı: Sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için alanda 
görevlendirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) personeli, görev süresince, toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

PTT Kartı: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT bünyesinde dağıtıcı olarak görev yapan 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur personel toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Zabıta Kartı: İzmir sınırları içindeki belediyelerde çalışan zabıta memur personel toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

Basın Kartı: Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen Sarı Basın Kartı sahibi  
basın mensupları toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Polis Kartı: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapan 
emniyet hizmetleri sınıfı personeli toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Orman Muhafaza Kartı: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza 
memurları resmi üniformalı oldukları sürece toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanır.
 
İNDİRİMLİ ULAŞIM KARTLARI

Öğrenci Kartı: Öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından verilen Öğrenci Kartı ile toplu 
ulaşımdan indirimli faydalanır. Öğrenci kartı öğretim yılı başında okul idareleri tarafından 
gerçekleştirilen toplu başvurular aracılığı ile hazırlanır. Toplu başvurudan yararlanamayan 
öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü resmi internet adresi www.eshot.gov.tr üzerinden bireysel 
başvuruda da bulunabilir. İzmir dışında öğrenim gören öğrenciler indirimli seyahat edebilmek için 
üniversitelerinden aldıkları kimlik kartları ya da öğrenci belgesi ile ESHOT Genel Müdürlüğü 
resmi internet adresi üzerinden bireysel başvuruda bulunabilir.
 www.eshot.gov.tr

Öğretmen Kartı: Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma 
Bakanlığı’na bağlı örgün eğitim kurumlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 
kadrolu olarak çalışan eğitim ve öğretim sınıfı personeli Öğretmen Kartı ile toplu ulaşım 
araçlarından indirimli olarak yararlanır.

60 Yaş Kartı: İzmir sınırları içinde ikamet eden 60-65 yaş arası kişiler, günün her saatinde 
öğrenci tarifesi ödeyerek toplu ulaşımdan indirimli yararlanır. 

ÇEVRE

İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre ve insan sağlığını korumak ve iyileştirmek amacı ile çevre 
kirliliğine yol açan her türlü kirleticiye karşı gerekli önlemleri alır ve ilgili denetimleri sürdürür.

Evsel Atıklar
İzmir’de çöp konteynerlerinde biriken evsel atıkların özel atık toplama araçları ile toplanması, 
sokaklar söz konusu olduğunda ilçe belediyelerinin, ana arterler söz konusu olduğunda ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundadır.
İlave çöp konteyneri konulması, çöp konteynerlerinin yıkanması gibi talepler ya da çöplerin 
düzenli toplanmaması ya da toplanırken gürültü yapılması gibi şikâyetlere ilişkin başvurular 
sokak konteynerleri ile ilgili ise ilçe belediyelerine, cadde konteynerleri ile ilgili ise İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmelidir.

Tıbbi Atık
Hastaneler, veteriner klinikleri, poliklinikler, tıbbi tahlil laboratuvarları, muayenehaneler ve diş 
kliniklerinden çıkan tıbbi atıklar, konusunda yetkin eğitimli personel aracılığı ile özel araçlarla 
toplanır ve sterilizasyonu gerçekleştirilmek üzere çevreye zarar vermeden bertaraf tesislerine 
iletilir.

Sanayi Atıkları
Evsel nitelikli ya da düzenli depolama kriterlerine uygun ve analizi yapılmış sanayi atıkları, ilgili 
firmalar tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Düzenli Çöp Depolama Tesisi’ne getirildiği 
takdirde bertaraf edilir.

Moloz Atıkları
Çeşitli kurum ve kuruluşlar inşaat ya da yıkıntı atıklarını, ilçe belediyelerinden Ek-2 belgesi 
aldıktan sonra izinli taşıyıcılar aracılığı ile yasal moloz depolama alanlarına bırakabilir.
İzmir’deki moloz depolama alanlarını öğrenmek, inşaat ya da yıkıntı atıklarını uygun alanlara 
bırakabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak 
başvuruda bulunabilirsiniz.

İlaçlama ve Haşere ile Mücadele Çalışmaları
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca modern yöntemlerle sürekli olarak sivrisinek ile 
mücadele çalışmaları gerçekleştirir.
Hamamböceği, bit, pire, karasinek gibi haşere ve fare mücadelesi için ise hem iç hem de dış 
mekânlara özel ilaçlama çalışmaları yapılır. 
Sokak ve caddelere yerleştirilen çöp konteynerleri haşere üremesine karşı düzenli olarak ve 
talep üzerine ilaçlanır.

İhtiyaç duyduğunuz ilaçlama çalışması için Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü’nü 
arayabilirsiniz. 

Tel: 293 37 14 - 15

Hava Kirliliği
Karşıyaka, Bornova, Güzelyalı ve Alsancak’ta bulunan modern hava kirliliği ölçüm istasyonlarında 
yapılan ölçümlerle hava kirliliği değerleri 24 saat aralıksız olarak izlenir.
Hava kirliliği denetim ekibi, kalitesiz yakıt kullanan, satan ya da kalorifer, kazan, baca bakım ve 
temizliklerini yapmayan konut, işyeri ve sanayi tesislerini tespit eder. Kirliliğin önlenebilmesi için 
denetimleri yapar ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
Hava kirliliğine sebep olduğunu düşündüğünüz kişi ya da kuruluşları Hava Kirliliği Denetim 
Birimi’ne bildirebilirsiniz.

Tel: 293 13 84

Gürültü Kirliliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi yalnızca birinci sınıf gayri sıhhi işletmelere ilişkin gürültü kirliliği 
denetimlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. 
Gürültü kirliliğine yol açan diğer her türlü kurum, kuruluş ya da konutların denetimi ilçe 
belediyelerinin görevidir.
Bu nedenle eğer gürültü kaynağı birinci sınıf gayri sıhhi işletme ise HİM’e başvurabilir, değil ise 
başvurunuzu ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi uyuşmazlıkların çözümünde konu ile ilgili uzman ekip ve teknik 
destek sağlar.

Körfez Denetimi
İzmir Körfezi’ne atık bırakan, limanda yük alımı ve boşaltımı sırasında çevre kirliliği yaratan 
gemileri Körfez Denetim Ekibi kontrol eder. Deniz yüzeyindeki atıkları toplayarak körfezin temiz 
tutulmasını sağlar.
Denize atık madde bıraktığını tespit ettiğiniz kişi, kurum ya da kuruluşlara ilişkin bildirimlerinizi 
Körfez Denetim Şefliği’ne iletebilirsiniz.

Tel:  293 14 26 

SU VE KANALİZASYON İŞLEMLERİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İZSU; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları 
dahilinde yaşayanların içme suyu ve atık su hizmetlerini, çevre ve insan sağlığını esas alarak, 
etkin, verimli ve kesintisiz olarak yürütür.
Su ve atık su işlemlerine ilişkin ihtiyaç duyduğunuz her konuda danışmak için 185 numaralı 
telefon hattını arayabilir ya da Cumhuriyet Bulvarı No: 16 - Konak adresinde bulunan İZSU Genel 
Müdürlüğü’nü ziyaret edebilirsiniz.

YENİ ABONE
Yeni abonelik için gerekli belgeler:
•  Yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı) aslı ve fotokopisi
•  Numaralandırma krokisi ya da belgesi aslı ve fotokopisi
•  Tapu aslı ve fotokopisi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Kanal ruhsatnamesi
•  DASK (Doğal Afet Sigortası) belgesi (15.06.2004 tarihinden sonra yapı kullanma izin belgesi 
almış olanlar için)
Abone ücreti, ilgili yetkililer tarafından tespit çalışması yapıldıktan sonra, bağlanacak suyun 
şebekeye olan mesafesi, çapı gibi özellikler dikkate alınarak belirlenir.
Piyasadan temin edeceğiniz yeni su sayacı; İZSU standartlarına uygun, gliserin korumalı ve yaş 
tip su sayacı olmalıdır.

SAYAÇLAR
Sayaç Değiştirme
İZSU Genel Müdürlüğü ya da ilgili şube müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunmanız halinde, 
“sayaç değiştirme bülteni” düzenlenir ve arızalı olduğu tespit edilen sayaç değiştirilir.
Sayacın sarfiyat göstermediği dönemler için ise geriye dönük kıyas tahakkuku yapılarak ödeme 
miktarı belirlenir.

Su Faturasına İtiraz
Su faturasında belirtilen kullanım ve ödeme miktarlarının hatalı olduğunu düşünüyorsanız bağlı 
bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz.
İtiraz durumunda, sayacınızın kontrolü için İZSU tarafından düzenlenen dilekçe Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’ne gönderilir.
Faturaya itirazda bulunduysanız, işlem sonuçlanana kadar ödemeyi izinli duruma getirme 
talebinde bulunabilirsiniz.

Kontrol sonucunda sayacınız arızalı çıkarsa ve fatura bedelinizi itiraz öncesinde yatırmış iseniz 
ödemiş olduğunuz tutar, isteğinize bağlı olarak ya müteakip ödemenizde otomatik olarak 
düşürülür ya da tarafınıza ödenir.

Abonelik Dondurma (Geçici Kapama İşlemi)
Belirli bir süre için kullanılmayacak konut ya da iş yeri için geçici kapama işlemi yapılabilir. 
Geçici kapama uygulanacak tarihler verilen dilekçede belirtilmelidir.
Bu işlemin gerçekleşmesi için, abone numaranıza kayıtlı herhangi bir borç bulunmaması 
gerekmektedir. Bu durumda, abone servisi sayacı sökmeden geçici kapama işlemi yapabilir. 
Geçici sürenin bitimine kadar sarfiyat faturası düzenlenmez.

Abone İptal İşlemi
Aboneliğinizin iptalini istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurunuz.
Abone numarasına kayıtlı tüm borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız. 
Sayaç söküm işlemi yapıldıktan sonra abone teminatı tarafınıza iade edilerek işlem tamamlanır.

İsim değişikliği
Abone ismi değişikliği talep ediyorsanız, bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ve 
kimlik fotokopisi, DASK poliçesi, tapu ya da ikametgâh belgesi ile birlikte başvurunuz. 
Abone numaranıza kayıtlı tahakkuk ve tahsilat borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız.  
Başvurunuz sonucunda teminat ücreti alınarak sözleşme imzalanır ve işlem tamamlanır.
 
Su açma işlemi
Yazılı talepte bulunarak yerinden kaldırdığınız sayacınızı yeniden bağlamak ya da kesilen 
suyunuzu yeniden açtırmak istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne 
başvuruda bulunabilirsiniz. 
Sayacınız borcunuzdan ötürü yerinden kaldırıldıysa ya da borç nedeni ile suyunuz kesildiyse 
gerekli ödemeyi yaptığınız takdirde sayacınız yeniden takılarak, suyunuz açılır.

Çok Sayaçtan Tek Sayaca 
Apartmanınızda her daireye ait ayrı sayaçlarınızı söktürmek ve hidrofor sistemi ile ortak 
su kullanmak istiyorsanız, apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu çok sayaçtan tek sayaca 
geçiş sağlanır.

Tek Sayaçtan Çok Sayaca Geçiş
Tek sayaçla hidrofordan ortak su kullanıyorsanız ve sayaçlarınızın ayrılarak farklı abonelikler 
oluşturulmasını istiyorsanız apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu tek sayaçtan çok sayaca 
geçiş sağlanır.

İZSU Şebekesi Dışındaki Kaynaklardan Temin Edilen Suyun Kullanılması

İZSU şebekesi dışındaki kaynaklardan temin ettiğiniz suyu kullanıyorsanız, ilgili İZSU Şube 
Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak Atık Su Abonelik Sözleşmesi imzalamanız gerekir.
Abonelik ücreti, sözleşme imzalandıktan ve sayaç bağlandıktan sonra ilk sarfiyat faturasına 
eklenir.

Ayrıca İZSU Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak için Alo 185 numaralı hattı arayarak;
•  Su ve kanalizasyon şebeke arızalarını günün her saati bildirebilir,
•  Semtinizdeki planlı su kesintilerini öğrenebilir, 
•  Kaçak su kullanımlarını ihbar edebilir,
•  Dış mekânlardaki kanallardan kaynaklanan koku şikâyetlerinizi iletebilirsiniz.

Yaşadığınız bölge ile ilgili, 
•  Yağmur suyu ızgarası
•  Su tahliye hattı yenilemesi
•  Dere ıslahı yapımı
•  Dere üstü yaya köprüsü yapımı talebinde bulunabilirsiniz.
Dilek, öneri ve şikâyetleriniz ilgili birimlere aktarılacak, tarafınıza en kısa sürede geri dönüş 
yapılacaktır.

İZSU’nun sağladığı tüm hizmetlere ilişkin ayrıntılı bilgi için: 
www.izsu.gov.tr

İMAR İŞLERİ 

Parsel planlama, numaralandırma, yapı ruhsatı verme, yapı kullanım izni verme, ruhsatsız/kaçak 
yapılaşmayı önleme gibi her türlü imar uygulaması yetki ve sorumluluğu ilçe belediyelerine aittir.
Söz konusu konulara ilişkin başvurularınızı ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile İmar Denetim Dairesi 
Başkanlığı görev yetki ve sorumlulukları ise;

•  İmar yönetmeliği, yüksek yapılar yönetmeliği, otopark yönetmeliği uygulama esasları gibi 
gerekli yönetmelikleri hazırlamak, mevcut yönetmeliklere ilave ya da düzenlemeler yapmak,
•  İlçe belediyelerine esas olmak üzere otopark bölge sınırları bedellerini saptamak ve 
güncelleştirmek,
•  Yüksek Yapılar Yönetmeliği gereğince İnceleme Kurulu’nu toplayarak alınan kararları talep 
sahibine ve ilgili meslek odalarına bildirmek,
•  İmar denetimleri yapmak,
•  İmar mevzuatına ilişkin uygulamaları değerlendirmek ve uygulama birliğini sağlayıcı ve 
bağlayıcı koordinasyon kararları almak, uygulanmasını denetlemektir.

ALTYAPI KOORDİNASYON HİZMETLERİ

Altyapı koordinasyon hizmetlerinin başlıca amacı; şehrin temel altyapı çalışmaları için gerekli 
izinlerin sağlanması, çalışmaların denetiminin gerçekleştirilmesi ve koordinasyon içinde sonuca 
ulaştırılmasıdır.

Bunlar arasında öncelikli olarak:
•  İçme suyu ve kanal projeleri,
•  Elektrik, gaz, telefon, fiberoptik bağlantı hattı projeleri,
•  Banliyö ve metro enerji besleme projeleri,
•  Yollar ve kaplama hizmetleri yer alır.

Bu kapsamda, İzmir içinde altyapı çalışması yapmak isteyen kamu kurum-kuruluşları, 
özel-tüzel şahıslar AYKOME’ye müracaat ederek kazı izni almalıdır. 

İzinsiz veya ruhsata aykırı yapılan çalışmalarda iş durdurulur ve cezai işlem uygulanır.

Denetim ve tuhsat işlemleriniz için Altyapı Koordinasyon Merkezi’ni arayabilirsiniz.
Tel: 293 40 24 – 293 14 04

İLAN VE REKLAM DÜZENLEME İŞLERİ

İlan, reklam ve tanıtım araçlarının kullanımı İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam 
Yönetmeliği uyarınca düzenlenir. Söz konusu yönetmeliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi 
internet adresi www.izmir.bel.tr üzerinde bulunan dokümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

İlan ve reklam uygulamalarını bağlı bulunduğunuz ilçe sınırları içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız ilçe belediyesine, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’ne 
izin başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü iletişim bilgileri:
Tel: 293 42 44 
E-posta: kentestetigi@izmir.bel.tr

VETERİNERLİK HİZMETLERİ

Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların bakımı ve denetimi; mesai saatleri içinde öncelikli olarak 
bulundukları ilçe belediyelerinin, saat 18.00’den sonra ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
sorumluluğundadır. Sokak hayvanlarına ilişkin bakım, kısırlaştırma ya da gürültü konularında 
başvurularınızı bağlı bulunduğunuz ilçe belediyesine iletebilirsiniz.

Ancak engelli, ağır hasta ve kendine bakamayacak durumda olan ya da toplumla uzlaşamayan 
saldırgan sokak köpekleri ile sahipleri tarafından bakılamayan evcil köpekler İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Işıkkent Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne kalıcı olarak kabul 
edilir.

Saldırgan sokak köpeklerinin bakımevine kabulü, ancak bir kişinin yaralanmasına sebep olduğu 
ve o kişi yaralanmaya ilişkin doktor raporu beyan ettiği takdirde gerçekleşir.

Yaralı sokak hayvanları tedavi, kısırlaştırma ve aşı işlemleri yapıldıktan sonra (köpekler kulak 
küpeleri takılarak, kediler ise kulaklarına işaret bırakılarak) alındıkları bölgeye geri bırakılır.

Bakımları yapılmak üzere belediyeler tarafından alıkonulan sokak hayvanları 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu’na göre alındıkları yere geri bırakılmak zorundadır.

Köpek sahibi olmak isterseniz İzmir Büyükşehir Belediyesi Işıkkent Köpek Bakımevi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’ne güvenle başvurulabilirsiniz. Merkezden sahiplenilen köpeğiniz size 
aşıları yapılmış ve kısırlaştırılmış olarak ücretsiz teslim edilir.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunu gereğince yerel yönetimlerin sahipli hayvanlara hizmet 
vermesi yasaklanmıştır.
 
Yaralanmış sahipsiz sokak hayvanları için İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri 
Şube Müdürlüğü Acil Müdahale Ekibi’ne ulaşmak için:
293 39 80

ZABITA HİZMETLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehir içinde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için zabıta 
hizmetleri sürdürür. Bunu yerine getirirken kurallara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen 
ceza ve diğer yaptırımları uygular.

•  Çevreye zarar verdiği tespit edilen kuruluşların geçici olarak mühürlenmesi, kapatılması, 
işyeri sahipleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması,
•  Sebze ve meyve haline getirilen kaçak sebze meyveye el konulması, getirenler hakkında 
para cezası uygulanması,
•  İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliğine aykırı reklam panoları, bez afiş, tahta pano, levha ve 
tentelerin toplatılması, sahipleri hakkında para cezası uygulanması İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanlığı görevleri arasındadır.

Seyyar satıcıların yakalanması, mallarına el konulması, sağlığa zararlı ürünlerinin imha edilmesi, 
ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır.

Bu konulara ilişkin dilek, öneri ve şikayetlerinizi 444 40 35 numaralı telefondan HİM’e 
iletebilirsiniz.

Hatalı park eden araçların çekilmesi, kurtarılması ve götürülmesi yetki ve sorumluluğu ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda değil, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndedir.

EŞREFPAŞA HASTANESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, toplumun her kesimine kaliteli sağlık hizmeti 
sunan, ileri teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü bir sağlık kuruluşudur.
200 yatak kapasitesi, 9 ameliyat odası, 2 doğumhanesi bulunan Eşrefpaşa Hastanesi 600’e yakın 
personeli ile hızlı, güvenli ve etkili bir hizmet anlayışı oluşturma hedefi ile çalışır.

Hizmet Birimleri    

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Plastik Cerrahi    Aile Hekimliği   

Ortopedi ve Travmatoloji   Anestezi    Göğüs Hastalıkları  

Genel Cerrahi    Beslenme ve Diyet   Nöroloji   

Üroloji     Biyokimya Laboratuvarı  Kardiyoloji   

Göz     Patoloji Laboratuvarı   Psikiyatri   

Diş     Mikrobiyoloji Laboratuvarı  Dahiliye   

Radyoloji    Uyku Bozuklukları   Dermatoloji   

KBB     Spor Hekimliği   Enfeksiyon Hastalıkları 

Kadın Hastalıkları ve Doğum İlkyardım Eğitim Merkezi  Fizik Tedavi ve 

Çocuk ve Ergen Ruh    
Sağlığı ve Hastalıkları   

Ambulans Hizmeti

Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde iki adet kırmızı kuşaklı acil yardım ambulansı, 5 adet mavi 
kuşaklı hasta nakil ambulansı ve 1 adet tam teşekküllü diş sağlığı taraması ve tedavi hizmetleri 
aracı bulunur.
Ambulans ile nakil hizmetinden yararlanmak isterseniz www.esrefpasahastanesi.izmir.bel.tr 
adresinde bulunan Ambulans Talep Formu’nu doldurabilir ya da dilekçe yazarak Eşrefpaşa 
Hastanesi Başhekimliği’ne başvurabilirsiniz.

HUZUREVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi 70 dönüm arazi üzerinde bir adet çok katlı 
bina ve ikisi ağır bakım (geriatri) servisi olmak üzere 12 adet tek katlı servisten oluşur. Çok katlı 
binasında, 264 yaşlıya, 44 yaşlı kapasiteli ağır bakım servisinde ise hastalığı ağır seyreden 
yaşlılarımıza hizmet verir.

Huzurevine Kabul Şartları
•  60 yaş ve üzeri yaşta olmak
•  Günlük yaşam faaliyetlerini (yeme, içme, tuvalet gibi)bağımsız yapabilecek nitelikte olmak
•  Yatalak ya da devamlı yatarak tıbbi tedavi ve bakıma ihtiyacı olmamak
•  Beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını karşılamasına engel olacak sakatlığı ve bir hastalığı 
bulunmamak
•  Ruhsal sağlığı yerinde olmak
•  Bulaşıcı ve sürekli tedaviyi gerektiren ağır hastalıklara sahip olmamak
•  Uyuşturucu madde ve alkol kullanmamak
•  Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu Sosyal İnceleme Raporu ile saptanmış olmak

Başvuru Evrakları 
•  Başvuru dilekçesi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Ekonomik durum araştırma belgesi
•  4 adet fotoğraf 
•  Sağlık kurulu raporu (huzurevine yerleşme aşamasında istenir)

Verilen Hizmetler
•  Diyetisyen kontrolünde hazırlanan üç öğün yemek
•  Ara öğün olarak çay ve süt servisi
•  Doktorlar tarafından verilen poliklinik hizmeti
•  İleri tetkik ve tedavi için Eşrefpaşa Hastanesi’ne ve diğer hastanelere sevk işlemleri
•  Üç aylık rutin kan ve idrar taraması yaptırılması
•  Yıllık portör ve akciğer taraması yaptırılması
•  Uzman doktorlar tarafından önerilmişse fizik tedavi hizmeti
•  Sağlık durumu uygun yaşlılar için spor merkezi
•  Haftada bir gün çamaşır yıkama, ütüleme hizmeti
•  Sosyal aktiviteler (gezi, spor ve yürüyüş faaliyetleri, koro çalışmaları, yemek organizasyonları)
•  Sosyal servis ekibi tarafından sürdürülen psiko – sosyal destek çalışmaları
•  Kütüphane hizmeti
•  Elişi atölyesi
•  Hobi bahçeleri

Adres: Çamlık Mahallesi Menderes Caddesi No: 418 Gürçeşme-Buca / İzmir
Tel: 293 17 91
GÜÇSÜZLER EVİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Örnekköy’deki 
Müyesser Turfan Güçsüzler Evi, özellikle soğuk kış aylarında, çeşitli kaynaklardan gelen 
bildirimler doğrultusunda sokakta yaşayan evsiz vatandaşlara yemek ve barınma olanağı sağlar.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılır, ihtiyaç halinde Eşrefpaşa 
Hastanesi’nde tedavileri gerçekleştirilir. 3 ay olarak belirlenen barınma hakkı süresi ihtiyaç 
durumuna göre uzatılabilir.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşlardan yaşı uygun olanlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
İzmir İl Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar ile huzurevi ya da bakım merkezlerine 
yerleştiriliyor, çalışabilecek durumda olanlar ise Türkiye İş Kurumu İŞKUR’a yönlendirilerek iş 
bulmaları sağlanıyor.

Adres: 7449 Sok.  No: 16 Zübeyde Hanım  Mah. Örnekköy – Karşıyaka / İzmir
Tel: 361 71 51

Şiddet gören, maddi gücüne el konan, istemediği halde ilişkiye zorlanan, aşağılanan ya da 
ayrımcılığa uğrayan kadınlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi var.
Tüm kadınlar Kadın Danışma Merkezi’nden ücretsiz psikolojik, hukuki ve sosyal danışmanlık 
hizmeti alabilir, dilerse çocukları ile birlikte Kadın Sığınma Evi’ne konuk olabilir.

Kadın Danışma Merkezi iletişim bilgileri: 
 
Adres: Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü
Kültürpark Fuar Alanı – İzmir
Tel: 293 4 293    Faks: 445 30 88
E-posta: kadindanisma@izmir.bel.tr
kadindanisma.izmir.bel.tr

YARDIMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de yaşayan herkesi zor gününde de yalnız bırakmamayı hedef 
edinerek faaliyetlerini sürdürür. Bu amaçla ihtiyaç sahibi kişilerin sosyal hayata katılımını, sadece 
yardım dağıtarak değil, sorunlarına kalıcı çözüm üreterek destekler.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na aşağıdaki konularda 
başvurabilirsiniz. 

 

KENT EKMEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği tüm kültür sanat etkinliklerinin ayrıntılı bilgisine 
www.izmir.bel.tr/Kultursanat adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Bu adres üzerinden dilerseniz, gitmek istediğiniz konser, tiyatro, sergi ya da sinema için bilet satın 
alabilir, kültür sanat merkezlerine ilişkin detayları araştırabilir ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi 
kültür sanat haberlerini okuyabilirsiniz.

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
Adres: Mithatpaşa Caddesi No: 1087 Güzelyalı / İzmir
Telefon: 293 38 18
www.aassm.org.tr

İZMİRSANAT
Adres: Kültürpark Fuar Alanı 26 Ağustos Kapısı yakını
Telefon: 293 40 49
www.izmirsanat.org.tr

İSMET İNÖNÜ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
Adres: Kültürpark Fuar Alanı Lozan Kapısı yakını
Telefon: 293 46 04 

ATATÜRK FUAR AÇIKHAVA TİYATROSU
Adres: Kültürpark Fuar Alanı
Telefon: 293 17 05

AHMET PİRİŞTİNA KENT ARŞİVİ VE MÜZESİ
Adres: Şair Eşref Bulvarı No: 1-A Çankaya / İzmir
Telefon: 293 39 00
www.apikam.org.tr

ÇETİN EMEÇ SANAT GALERİSİ
Adres: 900 Sokak No: 17 Hisarönü / İzmir
Telefon: 293 35 22

BORNOVA AŞIK VEYSEL AMFİ TİYATRO
Telefon: 293 19 47 

TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI KÜLTÜR MERKEZİ
Telefon: 293 10 91

SPOR AKTİVİTELERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları yüzmeden futbola, basketboldan tekvandoya 21 ayrı 
branşta, 11 merkezde sporcu yetiştiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi spor okullarına ve spor merkezlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için:
www.ibsbspor.org
Adres: Celal Atik Spor Salonu Kültürpark Fuar Alanı / İzmir
Tel: 445 67 54
E-posta: bilgi@izmirbsbspor.org 

ASARLIK SPOR KOMPLEKSİ SPOR OKULU
Masa tenisi salonu, basketbol, jimnastik, pilates, tekvando, judo, kondisyon ve güreş eğitimleri 
Asarlık Spor Kompleksi Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Salon çevresinde ayrıca, 2 adet açık alan basketbol sahası ve 2 adet futbol sahası bulunur.
Adres: Evka-4 Spor Tesisleri 
Tel: 351 38 66 

ASARLIK ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU
Badminton, step, aerobik, sağlıklı yaşam, basketbol eğitimleri Asarlık Çok Amaçlı Spor 
Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21

BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI
Tenis eğitimleri Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilir.
Adres: Kızılay Mahallesi 506 sok. Bornova / İzmir
Tel: 293 38 76
 
BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI BUZ SPORLARI SALONU
Buz Hokeyi, buz dansı, artistik patinaj, senkronize buz dansı eğitimleri Bornova Aşık Veysel 
Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 293 42 12

EKREM AKURGAL YAŞAM PARKI BAYRAKLI SPOR OKULU
Basketbol, voleybol, futbol, step, aerobik, pilates, jimnastik ve tekvando eğitimleri Ekrem Akurgal 
Yaşam Parkı Bayraklı Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21 
 

HALKAPINAR ATATÜRK SPOR SALONU SEHA AKSOY ATLETİZM PİSTİ
Atletizm eğitimleri Halkapınar Atatürk Spor Salonu Seha Aksoy Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21
 
İNCİRALTI SPOR TESİSLERİ BALÇOVA
Faydalanmak isteyen sporseverler için halı saha, voleybol, açık basketbol alanları ile tenis 
kortları bulunmaktadır.  
Tel: 278 06 00 

İNCİRALTI KAYIK ALANI
Kano eğitimleri bu bölgede düzenlenmektedir.
Tel: 425 04 21

BOSTANLI REKREASYON ALANI TESİSLERİ
Tenis eğitimleri düzenlenmektedir.
Ayrıca rekreasyon alanında faydalanmak isteyen sporseverler için 4 tenis kortu, 3 basketbol 
sahası, bir adet de kondisyon aletleri parkı bulunur.
Tel: 362 48 28 
 
BAYRAKLI ÇİÇEK FUTBOL SAHASI
Tel: 345 87 47
 
YEŞİLYURT FUTBOL SAHASI 
Tel: 228 75 75

Vefat eden vatandaşın ölüm raporu; bağlı bulunduğu belediyenin sağlık işleri müdürlüğünden 
veya sağlık ocağı doktorundan alınır.
Vefat gece geç saatlerde olmuş ise doktordan veya sağlık kurumundan ölüm raporu alındıktan 
sonra Mezarlıklar Müdürlüğü’nün ALO 188 No’lu telefonunu arayıp bilgi veriniz. 
Araç kısa sürede gelir ve cenaze teslim alınır. 
İşlemler için sabah Ölüm Raporu ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile ilçe belediyesi sağlık işleri 
müdürlüğüne müracaat edilir. Ölüm Raporu, Gömü İzin Belgesi’ne dönüştürülür. 
Hastanede vefat olduğunda, Gömü İzin Belgesi hastane tarafından düzenlenir. 
Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanını getirmeyi unutmayınız. 
Gömü İzin Belgesi alınan cenazelerin defin işlemleri Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe’de ikamet 
ediyorsa Soğukkuyu Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde; Buca ve Gaziemir ilçelerinde ikamet 
ediyorsa Buca Kaynaklar Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde veya istek doğrultusunda 
Yenişehir’de bulunan Mezarlıklar Müdürlüğü Defin İşlemleri Servisi tarafından, mesai saatlerinde 
yapılır.
Daha önce aile kabristanı almış olanların yeni vefatlarında gömü işlemlerinde “aile kabristanı” 
olduğuna dair belgeyi de getirmeleri gerekmektedir. Defin işlemleri esnasında yıkama, araç, 
morg, gömü yeri ve ruhsat ücreti tahsil edilir. 
Vefat edenin ölüm raporunu 3 gün sonra merkezden alabilirsiniz. 
Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek durumda olanlar, muhtardan Fakir 
İlmühaberi getirdikleri takdirde  tüm işlemleri ücretsiz yapılır; vefat eden Doğançay Mezarlığı’na 
defnedilir. 
Cenazenin başka bir şehre nakli gerekiyorsa İlçe Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden Yol Nakil Belgesi 
alınıp, ilaçlanıp tabut mühürlendikten sonra soğutmalı cenaze araçları ile bedeli karşılığında nakil 
yapılır.

Üste Gömü İşlemleri
Bir mezarın üstüne, 5 yıl geçtikten sonra 1. dereceden yakınının gömüsü yapılabilmektedir. 
Daha önce ölmüş olanın defin belgesi temin edilir ve üste gömü formu ile birinci dereceden 
yakınının muvaffakatı alınarak gömü işlemi yaptırılır. 
Gömüsü yapılan mezarların mezar üstü inşaat yapımı gömü tarihinden en erken 3 ay sonra 
Mezarlıklar Müdürlüğü’nden inşaat ruhsatı alınarak yapılır. 

ALO 188 No’lu özel hat, 24 saat kesintisiz hizmeti vermektedir.
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Hızlı, güleryüzlü ve güvenilir iletişim için buradayız.

Çünkü,
  

  alanında yetkin personelimizle başvurularınızı almak için sizi bekliyoruz.
  İşlemlerinizin yapılmasını beklerken size evinizin rahatlığını sunuyoruz.

  Başvurunuzun takibini yapıyor, sizlerle yeniden görüşmek için sabırsızlanıyoruz.
  İzmir için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmak bize mutluluk veriyor.

Çünkü,

biz kocaman bir aileyiz.

Çünkü,

İZMİR BİZİM EVİMİZ.

  

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HALKLA İLİŞKİLER ve MUHTARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bu küçük rehberi sizler için hazırladık.
İstedik ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü hizmetlere ulaşmanın en kolay yolu 
hep elinizin altında olsun.
Bu kitapçıkta yanıtını bulamadığınız tüm sorular için bize danışabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü olarak 5 farklı 
birimle hizmetlerimizi sürdürüyoruz.
Bize ister telefonla, ister internet aracılığıyla, ister muhtarınızla görüşerek ya da isterseniz 
şahsen İzmir Büyükşehir Belediyesi binasına gelerek ulaşabilirsiniz.

Hemşehri İletişim Merkezi

“Bize kısaca HİM diyebilirsiniz.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı dinamik ve güleryüzlü bir ekibiz.

E-posta, web adresi, kiosk (metro istasyonlarında bulunan elektronik iletişim sistemi), 
faks ve mektup aracılığı ile bize ulaştırdığınız başvuruları kayıt altına alıyor, 
birimlerden ilgili yanıt geldiğinde en kısa sürede sizlere geri dönüş yapıyoruz.

Doğrudan ve kolay iletişimin adresi, HİM’e ulaşmak çok kolay.

him@izmir.bel.tr
www.him.izmir.bel.tr
www.izmir.bel.tr
www.twitter.com/izmirhim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak / İzmir

Faks: 293 39 95

Çağrı Merkezi

7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz Çağrı Merkezi’nde, uzman operatörlerimiz aracılığı ile başvurularınızı 
kayıt altına alıyor, ilgili birime yönlendiriyor ve işlem sonucunda sizleri haberdar ediyoruz.

Çağrı Merkezi’ne ulaşmak için aramanız gereken numara:
444 40 35

* Çağrı Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
İZSU’ya ilişkin başvuruları ALO 185 numaralı hattan kabul etmektedir.

Muhtarlar Masası

Yerel yönetimin ilk kademesi olan muhtarlarımızın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile doğrudan ve 
kolay iletişim kurmalarını Muhtarlar Masası ile sağlıyoruz. 
Dilek, öneri ve şikâyetlerinizi muhtarlarınız aracılığı ile de bize ulaştırabilirsiniz. 
Hizmet odaklı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Muhtarlar Masası ile muhtarlarımızı 
faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmenin yanı sıra, onların teknik donanım ve 
sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyoruz.

Muhtarlarımız için iletişim numaralarımız:
Tel: 293 15 90 – 293 15 31 – 293 12 76
Faks: 293 19 26

Santral

Hafta içi 08.00 – 17.00 saatleri arasında gelen tüm çağrılara cevap vererek ilgili birime 
yönlendiriyor, ayrıca birimler arası ve dış arama yetkisi olmayan birimlerin görüşme 
yapabilmelerini sağlıyoruz.

Santral numaramız: 293 12 00

Merkez -1 Telsiz

Emniyet ekipleri, belediye birimleri ve ilçe belediyelerinden telsiz ve telefon aracılığıyla iletilen 
ihbarların en kısa sürede ilgili birime aktarılmasını sağlıyor, acil müdahale gerektiren anlarda 
birimler arası koordinasyon kuruyoruz.

Tel: 293 13 14 – 293 11 00 - 293 11 98  /  Faks: 293 10 99

                           

İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Kurtarma ve Sağlık ekibi AKS, 7 gün 24 saat kesintisiz acil 
yardım hizmeti vermektedir.

Trafik kazası, yangın, patlama, su baskını, doğal afet, can kurtarma durumlarında cep telefonu, 
sabit telefon ya da ankesörlü telefonlardan ücretsiz telefon hattı 110’u arayabilirsiniz.

Suç teşkil eden bir durumla karşılaştığınızı düşünüyor ve kolluk kuvvetlerine ihtiyaç duyuyorsanız 
Emniyet Genel Müdürlüğü acil ihbar ve yardım hattı 155’i aramalısınız.

Acil durum görüşmelerinde yetkililere, sakin bir ses tonu ve anlaşılır ifadeler ile bulunduğunuz 
adresi, acil durumun türünü ve tehlikede olan kişi sayısını bildiriniz.

 

ULAŞIM VE ULAŞIM KARTLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanına hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması 
için kara-deniz-demir yolu entegrasyonunu hedef edinerek ulaşım hizmetlerini sürdürür.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu taşıt seçenekleri arasında temel olarak otobüs, 
metro, banliyö sistemi, yolcu gemisi, arabalı vapur, bisiklet ve faytonlar yer alır.
Gitmek istediğiniz yere en kolay nasıl ulaşabileceğinizi öğrenmek için güzergâh ve taşıt 
seçeneklerinizi gösteren Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi’nden yararlanabilirsiniz.
Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi: asps1.unibel.com.tr
 
İzmirim Kart
Toplu ulaşım araçlarından yararlanmak için İzmir’de “İzmirim Kart” adı verilen elektronik kart 
sistemi kullanılır. İzmirim Kart, tüm toplu taşıma araçlarında geçerlidir ve kentin hemen her 
köşesinde bulunan İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan temin edilebilir. 
İzmirim Kart’ı yalnızca bir defa satın almanız yeterlidir. Kartın geçerlilik süresi yoktur. İster yetkili 
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan, ister aktarma merkezlerindeki otomatlardan 
dilediğiniz zaman ve dilediğiniz kadar bakiye yüklemesi yapabilirsiniz. Bakiyeniz, kartınızı taşıt 
araçlarında bulunan elektronik sayaçlara gösterdikçe azalır. Bakiye tükendiğinde karta yeniden 
yükleme yapmanız gerekir.
Size en yakın İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’nı www.eshot.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

90 Dakika Uygulaması
İzmir’de toplu ulaşım araçlarını tercih eden yolcuların İzmirim Kart bakiyelerinden 90 dakika 
içinde yalnızca ilk binişlerinde bilet ücreti düşer.
İzmirim Kart’ınızı araçlardaki elektronik sayaca göstermenizi takip eden 90 dakika boyunca, 
tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilirsiniz.
90 dakika sonraki ilk yolculukta kart bakiyenizden yeniden bir binişlik ücret düşer.

3-5 Bilet
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktaları’nda bulunan “3-5 Bilet” isimli kartlarla da yolculuk 
yapabilirsiniz. 3-5 Bilet üç farklı seçenekle satışa sunulur; iki binişlik, üç binişlik ya da beş binişlik 
alternatifleri mevcuttur. İzmirim Kart’tan farklı olarak 3-5 Bilet ile 90 dakika uygulamasından 
yararlanılamaz. 3-5 Bilet’e yeniden yükleme yapılamaz. 3-5 Bilet’in geçerlilik süresi ilk kullanım 
tarihinden itibaren 35 gündür.

Otobüs
Otobüs ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına ESHOT Genel Müdürlüğü 
tarafından sürdürülür.

İzmir şehir merkezinde otobüs seferleri 24 saat kesintisiz olarak gerçekleştirilir.
Baykuş adı verilen gece otobüsleri gece 12’den sabah 6’ya kadar bir saat arayla şehir merkezi 
Konak ile Evka-3, Tınaztepe, Gaziemir, Balçova ve Çiğli arasında karşılıklı hareket eder.
Otobüs sefer saatleri, hat numaraları ve güzergâhlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için ESHOT’un resmi 
internet sitesini ziyaret edebilir ya da çağrı merkezini arayabilirsiniz.
www.eshot.gov.tr    
Çağrı Merkezi: 320 0 320

Metro
Metro ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İzmir Metro A.Ş. tarafından 
sürdürülür. İzmir metro ağı kapsamında 17 metro istasyonu bulunur. Bunlar sırasıyla Fahrettin 
Altay, Poligon, Göztepe, Hatay, İzmirspor, Üçyol, Konak, Çankaya, Basmane, Hilal, Halkapınar, 
Stadyum, Sanayi, Bölge, Bornova, Ege Üniversitesi ve Evka – 3 istasyonlarıdır. Hilal, yolcuların 
banliyö sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur. Halkapınar, hem banliyö sistemine 
geçiş istasyonu hem de otobüslerin aktarma merkezidir. Fahrettin Altay istasyonundan da 
otobüslerin aktarma merkezine ulaşılabilir. Metro sefer saati ve ücretlerine ilişkin ayrıntılı bilgi 
için Metro A.Ş. resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
www.izmirmetro.com.tr

Banliyö
İzmir’de banliyö ile toplu ulaşım hizmetleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD’nin %50 
ortaklığı ile kurulmuş olan İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi A.Ş, kısa adıyla İZBAN tarafından 
sürdürülür. İZBAN ağı kapsamında, Cumaovası ile Aliağa arasında yer alan 32 istasyon bulunur.
Hilal, yolcuların metro sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur.
Halkapınar ise hem metro sistemine geçiş istasyonu, hem de otobüslerin aktarma merkezidir.
İZBAN sefer ve ücretlerine ilişkin bilgi için İZBAN internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
www.izban.com.tr

Yolcu Gemisi ve Arabalı Vapur
Yolcu gemisi ve arabalı vapur ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına 
İZDENİZ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Yolcu gemisi seferleri Bostanlı, Karşıyaka, Bayraklı, Alsancak, Pasaport, Konak, Göztepe ve 
Üçkuyular olmak üzere 8 iskeleden yapılır.
Günübirlik tatil yaparak denizin tadını çıkarmak isteyenler için yaz sezonu boyunca Yassıcaada’ya 
da yolcu gemisi seferleri düzenlenir. 
Arabalı vapur seferleri ise Üçkuyular ve Bostanlı iskeleleri arasında şehir içi trafiğine girmeden 
keyifli, güvenli ve hızlı yolculuk imkânı sağlar.
Yolcu gemilerinin ve arabalı vapurların sefer saat ve tarifelerini iskelelerden temin edebileceğiniz 
broşürlerden ya da İZDENİZ resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.
www.izdeniz.com.tr

Bisiklet
İzmir’de motorlu araç kullanımını azaltmak, çevre kirliliğini ve trafik sorununu en aza indirmek ve 
sağlıklı yaşamı özendirmek amacı ile kent bisikleti kiralama sistemi BİSİM oluşturulmuştur.
Şehir merkezinde sahil şeridi boyunca rastlayacağınız bisiklet istasyonlarından dilediğiniz saatte 
bisiklet kiralayabilir, bisikletinizi istediğiniz güzergâhta kullanabilir ve herhangi bir istasyona 
bırakabilirsiniz.
BİSİM sistemi ile ister kredi kartı kullanarak, ister sisteme üye olarak bisiklet kiralayabilirsiniz.
Üyelik işlemleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
BİSİM üyesi olmak, kira ücretlerini öğrenmek, kira koşulları ve istasyonlar hakkında ayrıntılı 
bilgiye ulaşmak için BİSİM resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz.
www.bisim.com.tr  
Tel: 433 51 55

Fayton
İzmir’de ulaşım seçeneklerinin en keyiflisi kentin simgesi haline gelen faytonlardır.
Fayton hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Tarihi görünüşü örnek alınarak özgün modeline uygun yapılan Victoria Klasik tipi modern 
faytonlar, özel giyimli, sürüş, davranış, duruş ve yabancı dil eğitimi almış sürücüler tarafından 
idare edilir ve Haflinger cinsi atlar ile çekilir.
Siz de bu keyfi yaşamak için İzmir Limanı, Gündoğdu Meydanı ya da Konak Pier istasyonlarından 
faytona binebilir, dilerseniz sahil şeridinde, dilerseniz tarihi noktalara doğru nostaljik bir gezinti 
yapabilirsiniz.
Ayrıca, özel günlerinizde önceden randevu almak ve gerekli ödemeleri karşılamak kaydıyla 
fayton kiralayabilirsiniz.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Tur Otobüsleri
İzmir’i, şehir merkezinde panoramik bir tur atarak tanımak isteyen yerli ve yabancı turistler için 
tasarlanan üstü açık tur otobüsleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından işletilir.
Otobüslerde Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca anlatımların yapıldığı rehber 
kulaklıklar bulunur. Ayrıca 6 dilde hazırlanmış güzergâh haritalı İzmir broşürleri de tur 
otobüslerini kullanan yolculara hediye edilir.
Tur otobüsleri için alınan biletler 24 saat geçerlidir. Otobüslerden güzergâh üzerindeki herhangi 
bir durakta inebilir ve aynı biletle yeniden binebilirsiniz.
Panoramik şehir turları saat 09.30’da başlar. Her 30 dakikada bir hareket eden otobüslerin son 
sefer saati ise 16.00’dır.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Kayıp Eşya
Otobüs, metro, banliyö, yolcu gemisi ya da arabalı vapurda eşyanızı unutursanız kayıp eşya 
bürolarına danışabilirsiniz.
ESHOT – İZULAŞ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: 544 Sok. No: 2 Yağhaneler - Konak / İzmir 
Tel: 250 29 77
Kayıp eşyanızın durumunu www.eshot.gov.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Kayıp Eşya Formu’nu doldurarak da 
sorgulayabilirsiniz.
METRO Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Halkapınar İstasyonu / İzmir
Tel: 461 54 45 / Dahili: 9255
İZBAN Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Salhane İstasyonu / İzmir
Tel: 398 32 32
İZDENİZ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Bostanlı Vapur İskelesi Bostanlı / İzmir
Tel: 330 50 71

ULAŞIM KARTLARI

Toplu ulaşım kartları ile ilgili tüm işlemler ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları 
Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülür.
Kart talebi, yenileme, çalınma-arıza bildirimi, bakiye itirazı, dolum-kullanım bilgi talebi gibi 
ulaşım kartlarına ilişkin her konuda Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne danışabilirsiniz.
Adres: Milli Kütüphane Cad. No: 10/1C Konak – İzmir
Tel: 483 64 63

ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI

Engelli Bireyler
Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan kişiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen 
Engelli Kimlik Kartı ya da daha önce verilen Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Engelli 
Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanlarını görevli personele göstererek toplu ulaşım araçlarından 
ücretsiz faydalanır. 
Kartlarında “Ağır Engelli” olarak belirtilen ya da “Ulaşımda Refakatçi Hakkı Vardır” ibaresi bulu-
nan kişiler ise kendileri ile birlikte bir refakatçi ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlana-
bilir.
65 Yaş ve Üzeri 
İzmir’de 65 yaş ve üzeri herkes, nüfus cüzdanlarını yetkili görevlilere göstererek toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

Şehit Aileleri
Şehit Aileleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen Şehit Ailesi Kartı ya da 
ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından verilen bakiye 
gerektirmeyen İzmirim Kart ile toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabilir.

Gaziler
Gaziler ve gazi yakınları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kendilerine verilen 
Gazi Kartı ya da Gazi Ailesi Kartı ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

ÜCRETSİZ ULAŞIM KARTLARI

TÜİK Kartı: Sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için alanda 
görevlendirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) personeli, görev süresince, toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

PTT Kartı: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT bünyesinde dağıtıcı olarak görev yapan 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur personel toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Zabıta Kartı: İzmir sınırları içindeki belediyelerde çalışan zabıta memur personel toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

Basın Kartı: Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen Sarı Basın Kartı sahibi  
basın mensupları toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Polis Kartı: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapan 
emniyet hizmetleri sınıfı personeli toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Orman Muhafaza Kartı: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza 
memurları resmi üniformalı oldukları sürece toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanır.
 
İNDİRİMLİ ULAŞIM KARTLARI

Öğrenci Kartı: Öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından verilen Öğrenci Kartı ile toplu 
ulaşımdan indirimli faydalanır. Öğrenci kartı öğretim yılı başında okul idareleri tarafından 
gerçekleştirilen toplu başvurular aracılığı ile hazırlanır. Toplu başvurudan yararlanamayan 
öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü resmi internet adresi www.eshot.gov.tr üzerinden bireysel 
başvuruda da bulunabilir. İzmir dışında öğrenim gören öğrenciler indirimli seyahat edebilmek için 
üniversitelerinden aldıkları kimlik kartları ya da öğrenci belgesi ile ESHOT Genel Müdürlüğü 
resmi internet adresi üzerinden bireysel başvuruda bulunabilir.
 www.eshot.gov.tr

Öğretmen Kartı: Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma 
Bakanlığı’na bağlı örgün eğitim kurumlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 
kadrolu olarak çalışan eğitim ve öğretim sınıfı personeli Öğretmen Kartı ile toplu ulaşım 
araçlarından indirimli olarak yararlanır.

60 Yaş Kartı: İzmir sınırları içinde ikamet eden 60-65 yaş arası kişiler, günün her saatinde 
öğrenci tarifesi ödeyerek toplu ulaşımdan indirimli yararlanır. 

ÇEVRE

İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre ve insan sağlığını korumak ve iyileştirmek amacı ile çevre 
kirliliğine yol açan her türlü kirleticiye karşı gerekli önlemleri alır ve ilgili denetimleri sürdürür.

Evsel Atıklar
İzmir’de çöp konteynerlerinde biriken evsel atıkların özel atık toplama araçları ile toplanması, 
sokaklar söz konusu olduğunda ilçe belediyelerinin, ana arterler söz konusu olduğunda ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundadır.
İlave çöp konteyneri konulması, çöp konteynerlerinin yıkanması gibi talepler ya da çöplerin 
düzenli toplanmaması ya da toplanırken gürültü yapılması gibi şikâyetlere ilişkin başvurular 
sokak konteynerleri ile ilgili ise ilçe belediyelerine, cadde konteynerleri ile ilgili ise İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmelidir.

Tıbbi Atık
Hastaneler, veteriner klinikleri, poliklinikler, tıbbi tahlil laboratuvarları, muayenehaneler ve diş 
kliniklerinden çıkan tıbbi atıklar, konusunda yetkin eğitimli personel aracılığı ile özel araçlarla 
toplanır ve sterilizasyonu gerçekleştirilmek üzere çevreye zarar vermeden bertaraf tesislerine 
iletilir.

Sanayi Atıkları
Evsel nitelikli ya da düzenli depolama kriterlerine uygun ve analizi yapılmış sanayi atıkları, ilgili 
firmalar tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Düzenli Çöp Depolama Tesisi’ne getirildiği 
takdirde bertaraf edilir.

Moloz Atıkları
Çeşitli kurum ve kuruluşlar inşaat ya da yıkıntı atıklarını, ilçe belediyelerinden Ek-2 belgesi 
aldıktan sonra izinli taşıyıcılar aracılığı ile yasal moloz depolama alanlarına bırakabilir.
İzmir’deki moloz depolama alanlarını öğrenmek, inşaat ya da yıkıntı atıklarını uygun alanlara 
bırakabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak 
başvuruda bulunabilirsiniz.

İlaçlama ve Haşere ile Mücadele Çalışmaları
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca modern yöntemlerle sürekli olarak sivrisinek ile 
mücadele çalışmaları gerçekleştirir.
Hamamböceği, bit, pire, karasinek gibi haşere ve fare mücadelesi için ise hem iç hem de dış 
mekânlara özel ilaçlama çalışmaları yapılır. 
Sokak ve caddelere yerleştirilen çöp konteynerleri haşere üremesine karşı düzenli olarak ve 
talep üzerine ilaçlanır.

İhtiyaç duyduğunuz ilaçlama çalışması için Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü’nü 
arayabilirsiniz. 

Tel: 293 37 14 - 15

Hava Kirliliği
Karşıyaka, Bornova, Güzelyalı ve Alsancak’ta bulunan modern hava kirliliği ölçüm istasyonlarında 
yapılan ölçümlerle hava kirliliği değerleri 24 saat aralıksız olarak izlenir.
Hava kirliliği denetim ekibi, kalitesiz yakıt kullanan, satan ya da kalorifer, kazan, baca bakım ve 
temizliklerini yapmayan konut, işyeri ve sanayi tesislerini tespit eder. Kirliliğin önlenebilmesi için 
denetimleri yapar ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
Hava kirliliğine sebep olduğunu düşündüğünüz kişi ya da kuruluşları Hava Kirliliği Denetim 
Birimi’ne bildirebilirsiniz.

Tel: 293 13 84

Gürültü Kirliliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi yalnızca birinci sınıf gayri sıhhi işletmelere ilişkin gürültü kirliliği 
denetimlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. 
Gürültü kirliliğine yol açan diğer her türlü kurum, kuruluş ya da konutların denetimi ilçe 
belediyelerinin görevidir.
Bu nedenle eğer gürültü kaynağı birinci sınıf gayri sıhhi işletme ise HİM’e başvurabilir, değil ise 
başvurunuzu ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi uyuşmazlıkların çözümünde konu ile ilgili uzman ekip ve teknik 
destek sağlar.

Körfez Denetimi
İzmir Körfezi’ne atık bırakan, limanda yük alımı ve boşaltımı sırasında çevre kirliliği yaratan 
gemileri Körfez Denetim Ekibi kontrol eder. Deniz yüzeyindeki atıkları toplayarak körfezin temiz 
tutulmasını sağlar.
Denize atık madde bıraktığını tespit ettiğiniz kişi, kurum ya da kuruluşlara ilişkin bildirimlerinizi 
Körfez Denetim Şefliği’ne iletebilirsiniz.

Tel:  293 14 26 

SU VE KANALİZASYON İŞLEMLERİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İZSU; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları 
dahilinde yaşayanların içme suyu ve atık su hizmetlerini, çevre ve insan sağlığını esas alarak, 
etkin, verimli ve kesintisiz olarak yürütür.
Su ve atık su işlemlerine ilişkin ihtiyaç duyduğunuz her konuda danışmak için 185 numaralı 
telefon hattını arayabilir ya da Cumhuriyet Bulvarı No: 16 - Konak adresinde bulunan İZSU Genel 
Müdürlüğü’nü ziyaret edebilirsiniz.

YENİ ABONE
Yeni abonelik için gerekli belgeler:
•  Yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı) aslı ve fotokopisi
•  Numaralandırma krokisi ya da belgesi aslı ve fotokopisi
•  Tapu aslı ve fotokopisi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Kanal ruhsatnamesi
•  DASK (Doğal Afet Sigortası) belgesi (15.06.2004 tarihinden sonra yapı kullanma izin belgesi 
almış olanlar için)
Abone ücreti, ilgili yetkililer tarafından tespit çalışması yapıldıktan sonra, bağlanacak suyun 
şebekeye olan mesafesi, çapı gibi özellikler dikkate alınarak belirlenir.
Piyasadan temin edeceğiniz yeni su sayacı; İZSU standartlarına uygun, gliserin korumalı ve yaş 
tip su sayacı olmalıdır.

SAYAÇLAR
Sayaç Değiştirme
İZSU Genel Müdürlüğü ya da ilgili şube müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunmanız halinde, 
“sayaç değiştirme bülteni” düzenlenir ve arızalı olduğu tespit edilen sayaç değiştirilir.
Sayacın sarfiyat göstermediği dönemler için ise geriye dönük kıyas tahakkuku yapılarak ödeme 
miktarı belirlenir.

Su Faturasına İtiraz
Su faturasında belirtilen kullanım ve ödeme miktarlarının hatalı olduğunu düşünüyorsanız bağlı 
bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz.
İtiraz durumunda, sayacınızın kontrolü için İZSU tarafından düzenlenen dilekçe Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’ne gönderilir.
Faturaya itirazda bulunduysanız, işlem sonuçlanana kadar ödemeyi izinli duruma getirme 
talebinde bulunabilirsiniz.

Kontrol sonucunda sayacınız arızalı çıkarsa ve fatura bedelinizi itiraz öncesinde yatırmış iseniz 
ödemiş olduğunuz tutar, isteğinize bağlı olarak ya müteakip ödemenizde otomatik olarak 
düşürülür ya da tarafınıza ödenir.

Abonelik Dondurma (Geçici Kapama İşlemi)
Belirli bir süre için kullanılmayacak konut ya da iş yeri için geçici kapama işlemi yapılabilir. 
Geçici kapama uygulanacak tarihler verilen dilekçede belirtilmelidir.
Bu işlemin gerçekleşmesi için, abone numaranıza kayıtlı herhangi bir borç bulunmaması 
gerekmektedir. Bu durumda, abone servisi sayacı sökmeden geçici kapama işlemi yapabilir. 
Geçici sürenin bitimine kadar sarfiyat faturası düzenlenmez.

Abone İptal İşlemi
Aboneliğinizin iptalini istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurunuz.
Abone numarasına kayıtlı tüm borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız. 
Sayaç söküm işlemi yapıldıktan sonra abone teminatı tarafınıza iade edilerek işlem tamamlanır.

İsim değişikliği
Abone ismi değişikliği talep ediyorsanız, bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ve 
kimlik fotokopisi, DASK poliçesi, tapu ya da ikametgâh belgesi ile birlikte başvurunuz. 
Abone numaranıza kayıtlı tahakkuk ve tahsilat borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız.  
Başvurunuz sonucunda teminat ücreti alınarak sözleşme imzalanır ve işlem tamamlanır.
 
Su açma işlemi
Yazılı talepte bulunarak yerinden kaldırdığınız sayacınızı yeniden bağlamak ya da kesilen 
suyunuzu yeniden açtırmak istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne 
başvuruda bulunabilirsiniz. 
Sayacınız borcunuzdan ötürü yerinden kaldırıldıysa ya da borç nedeni ile suyunuz kesildiyse 
gerekli ödemeyi yaptığınız takdirde sayacınız yeniden takılarak, suyunuz açılır.

Çok Sayaçtan Tek Sayaca 
Apartmanınızda her daireye ait ayrı sayaçlarınızı söktürmek ve hidrofor sistemi ile ortak 
su kullanmak istiyorsanız, apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu çok sayaçtan tek sayaca 
geçiş sağlanır.

Tek Sayaçtan Çok Sayaca Geçiş
Tek sayaçla hidrofordan ortak su kullanıyorsanız ve sayaçlarınızın ayrılarak farklı abonelikler 
oluşturulmasını istiyorsanız apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu tek sayaçtan çok sayaca 
geçiş sağlanır.

İZSU Şebekesi Dışındaki Kaynaklardan Temin Edilen Suyun Kullanılması

İZSU şebekesi dışındaki kaynaklardan temin ettiğiniz suyu kullanıyorsanız, ilgili İZSU Şube 
Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak Atık Su Abonelik Sözleşmesi imzalamanız gerekir.
Abonelik ücreti, sözleşme imzalandıktan ve sayaç bağlandıktan sonra ilk sarfiyat faturasına 
eklenir.

Ayrıca İZSU Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak için Alo 185 numaralı hattı arayarak;
•  Su ve kanalizasyon şebeke arızalarını günün her saati bildirebilir,
•  Semtinizdeki planlı su kesintilerini öğrenebilir, 
•  Kaçak su kullanımlarını ihbar edebilir,
•  Dış mekânlardaki kanallardan kaynaklanan koku şikâyetlerinizi iletebilirsiniz.

Yaşadığınız bölge ile ilgili, 
•  Yağmur suyu ızgarası
•  Su tahliye hattı yenilemesi
•  Dere ıslahı yapımı
•  Dere üstü yaya köprüsü yapımı talebinde bulunabilirsiniz.
Dilek, öneri ve şikâyetleriniz ilgili birimlere aktarılacak, tarafınıza en kısa sürede geri dönüş 
yapılacaktır.

İZSU’nun sağladığı tüm hizmetlere ilişkin ayrıntılı bilgi için: 
www.izsu.gov.tr

İMAR İŞLERİ 

Parsel planlama, numaralandırma, yapı ruhsatı verme, yapı kullanım izni verme, ruhsatsız/kaçak 
yapılaşmayı önleme gibi her türlü imar uygulaması yetki ve sorumluluğu ilçe belediyelerine aittir.
Söz konusu konulara ilişkin başvurularınızı ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile İmar Denetim Dairesi 
Başkanlığı görev yetki ve sorumlulukları ise;

•  İmar yönetmeliği, yüksek yapılar yönetmeliği, otopark yönetmeliği uygulama esasları gibi 
gerekli yönetmelikleri hazırlamak, mevcut yönetmeliklere ilave ya da düzenlemeler yapmak,
•  İlçe belediyelerine esas olmak üzere otopark bölge sınırları bedellerini saptamak ve 
güncelleştirmek,
•  Yüksek Yapılar Yönetmeliği gereğince İnceleme Kurulu’nu toplayarak alınan kararları talep 
sahibine ve ilgili meslek odalarına bildirmek,
•  İmar denetimleri yapmak,
•  İmar mevzuatına ilişkin uygulamaları değerlendirmek ve uygulama birliğini sağlayıcı ve 
bağlayıcı koordinasyon kararları almak, uygulanmasını denetlemektir.

ALTYAPI KOORDİNASYON HİZMETLERİ

Altyapı koordinasyon hizmetlerinin başlıca amacı; şehrin temel altyapı çalışmaları için gerekli 
izinlerin sağlanması, çalışmaların denetiminin gerçekleştirilmesi ve koordinasyon içinde sonuca 
ulaştırılmasıdır.

Bunlar arasında öncelikli olarak:
•  İçme suyu ve kanal projeleri,
•  Elektrik, gaz, telefon, fiberoptik bağlantı hattı projeleri,
•  Banliyö ve metro enerji besleme projeleri,
•  Yollar ve kaplama hizmetleri yer alır.

Bu kapsamda, İzmir içinde altyapı çalışması yapmak isteyen kamu kurum-kuruluşları, 
özel-tüzel şahıslar AYKOME’ye müracaat ederek kazı izni almalıdır. 

İzinsiz veya ruhsata aykırı yapılan çalışmalarda iş durdurulur ve cezai işlem uygulanır.

Denetim ve tuhsat işlemleriniz için Altyapı Koordinasyon Merkezi’ni arayabilirsiniz.
Tel: 293 40 24 – 293 14 04

İLAN VE REKLAM DÜZENLEME İŞLERİ

İlan, reklam ve tanıtım araçlarının kullanımı İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam 
Yönetmeliği uyarınca düzenlenir. Söz konusu yönetmeliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi 
internet adresi www.izmir.bel.tr üzerinde bulunan dokümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

İlan ve reklam uygulamalarını bağlı bulunduğunuz ilçe sınırları içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız ilçe belediyesine, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’ne 
izin başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü iletişim bilgileri:
Tel: 293 42 44 
E-posta: kentestetigi@izmir.bel.tr

VETERİNERLİK HİZMETLERİ

Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların bakımı ve denetimi; mesai saatleri içinde öncelikli olarak 
bulundukları ilçe belediyelerinin, saat 18.00’den sonra ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
sorumluluğundadır. Sokak hayvanlarına ilişkin bakım, kısırlaştırma ya da gürültü konularında 
başvurularınızı bağlı bulunduğunuz ilçe belediyesine iletebilirsiniz.

Ancak engelli, ağır hasta ve kendine bakamayacak durumda olan ya da toplumla uzlaşamayan 
saldırgan sokak köpekleri ile sahipleri tarafından bakılamayan evcil köpekler İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Işıkkent Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne kalıcı olarak kabul 
edilir.

Saldırgan sokak köpeklerinin bakımevine kabulü, ancak bir kişinin yaralanmasına sebep olduğu 
ve o kişi yaralanmaya ilişkin doktor raporu beyan ettiği takdirde gerçekleşir.

Yaralı sokak hayvanları tedavi, kısırlaştırma ve aşı işlemleri yapıldıktan sonra (köpekler kulak 
küpeleri takılarak, kediler ise kulaklarına işaret bırakılarak) alındıkları bölgeye geri bırakılır.

Bakımları yapılmak üzere belediyeler tarafından alıkonulan sokak hayvanları 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu’na göre alındıkları yere geri bırakılmak zorundadır.

Köpek sahibi olmak isterseniz İzmir Büyükşehir Belediyesi Işıkkent Köpek Bakımevi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’ne güvenle başvurulabilirsiniz. Merkezden sahiplenilen köpeğiniz size 
aşıları yapılmış ve kısırlaştırılmış olarak ücretsiz teslim edilir.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunu gereğince yerel yönetimlerin sahipli hayvanlara hizmet 
vermesi yasaklanmıştır.
 
Yaralanmış sahipsiz sokak hayvanları için İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri 
Şube Müdürlüğü Acil Müdahale Ekibi’ne ulaşmak için:
293 39 80

ZABITA HİZMETLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehir içinde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için zabıta 
hizmetleri sürdürür. Bunu yerine getirirken kurallara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen 
ceza ve diğer yaptırımları uygular.

•  Çevreye zarar verdiği tespit edilen kuruluşların geçici olarak mühürlenmesi, kapatılması, 
işyeri sahipleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması,
•  Sebze ve meyve haline getirilen kaçak sebze meyveye el konulması, getirenler hakkında 
para cezası uygulanması,
•  İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliğine aykırı reklam panoları, bez afiş, tahta pano, levha ve 
tentelerin toplatılması, sahipleri hakkında para cezası uygulanması İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanlığı görevleri arasındadır.

Seyyar satıcıların yakalanması, mallarına el konulması, sağlığa zararlı ürünlerinin imha edilmesi, 
ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır.

Bu konulara ilişkin dilek, öneri ve şikayetlerinizi 444 40 35 numaralı telefondan HİM’e 
iletebilirsiniz.

Hatalı park eden araçların çekilmesi, kurtarılması ve götürülmesi yetki ve sorumluluğu ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda değil, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndedir.

EŞREFPAŞA HASTANESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, toplumun her kesimine kaliteli sağlık hizmeti 
sunan, ileri teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü bir sağlık kuruluşudur.
200 yatak kapasitesi, 9 ameliyat odası, 2 doğumhanesi bulunan Eşrefpaşa Hastanesi 600’e yakın 
personeli ile hızlı, güvenli ve etkili bir hizmet anlayışı oluşturma hedefi ile çalışır.

Hizmet Birimleri    

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Plastik Cerrahi    Aile Hekimliği   

Ortopedi ve Travmatoloji   Anestezi    Göğüs Hastalıkları  

Genel Cerrahi    Beslenme ve Diyet   Nöroloji   

Üroloji     Biyokimya Laboratuvarı  Kardiyoloji   

Göz     Patoloji Laboratuvarı   Psikiyatri   

Diş     Mikrobiyoloji Laboratuvarı  Dahiliye   

Radyoloji    Uyku Bozuklukları   Dermatoloji   

KBB     Spor Hekimliği   Enfeksiyon Hastalıkları 

Kadın Hastalıkları ve Doğum İlkyardım Eğitim Merkezi  Fizik Tedavi ve 

Çocuk ve Ergen Ruh    
Sağlığı ve Hastalıkları   

Ambulans Hizmeti

Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde iki adet kırmızı kuşaklı acil yardım ambulansı, 5 adet mavi 
kuşaklı hasta nakil ambulansı ve 1 adet tam teşekküllü diş sağlığı taraması ve tedavi hizmetleri 
aracı bulunur.
Ambulans ile nakil hizmetinden yararlanmak isterseniz www.esrefpasahastanesi.izmir.bel.tr 
adresinde bulunan Ambulans Talep Formu’nu doldurabilir ya da dilekçe yazarak Eşrefpaşa 
Hastanesi Başhekimliği’ne başvurabilirsiniz.

HUZUREVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi 70 dönüm arazi üzerinde bir adet çok katlı 
bina ve ikisi ağır bakım (geriatri) servisi olmak üzere 12 adet tek katlı servisten oluşur. Çok katlı 
binasında, 264 yaşlıya, 44 yaşlı kapasiteli ağır bakım servisinde ise hastalığı ağır seyreden 
yaşlılarımıza hizmet verir.

Huzurevine Kabul Şartları
•  60 yaş ve üzeri yaşta olmak
•  Günlük yaşam faaliyetlerini (yeme, içme, tuvalet gibi)bağımsız yapabilecek nitelikte olmak
•  Yatalak ya da devamlı yatarak tıbbi tedavi ve bakıma ihtiyacı olmamak
•  Beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını karşılamasına engel olacak sakatlığı ve bir hastalığı 
bulunmamak
•  Ruhsal sağlığı yerinde olmak
•  Bulaşıcı ve sürekli tedaviyi gerektiren ağır hastalıklara sahip olmamak
•  Uyuşturucu madde ve alkol kullanmamak
•  Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu Sosyal İnceleme Raporu ile saptanmış olmak

Başvuru Evrakları 
•  Başvuru dilekçesi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Ekonomik durum araştırma belgesi
•  4 adet fotoğraf 
•  Sağlık kurulu raporu (huzurevine yerleşme aşamasında istenir)

Verilen Hizmetler
•  Diyetisyen kontrolünde hazırlanan üç öğün yemek
•  Ara öğün olarak çay ve süt servisi
•  Doktorlar tarafından verilen poliklinik hizmeti
•  İleri tetkik ve tedavi için Eşrefpaşa Hastanesi’ne ve diğer hastanelere sevk işlemleri
•  Üç aylık rutin kan ve idrar taraması yaptırılması
•  Yıllık portör ve akciğer taraması yaptırılması
•  Uzman doktorlar tarafından önerilmişse fizik tedavi hizmeti
•  Sağlık durumu uygun yaşlılar için spor merkezi
•  Haftada bir gün çamaşır yıkama, ütüleme hizmeti
•  Sosyal aktiviteler (gezi, spor ve yürüyüş faaliyetleri, koro çalışmaları, yemek organizasyonları)
•  Sosyal servis ekibi tarafından sürdürülen psiko – sosyal destek çalışmaları
•  Kütüphane hizmeti
•  Elişi atölyesi
•  Hobi bahçeleri

Adres: Çamlık Mahallesi Menderes Caddesi No: 418 Gürçeşme-Buca / İzmir
Tel: 293 17 91
GÜÇSÜZLER EVİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Örnekköy’deki 
Müyesser Turfan Güçsüzler Evi, özellikle soğuk kış aylarında, çeşitli kaynaklardan gelen 
bildirimler doğrultusunda sokakta yaşayan evsiz vatandaşlara yemek ve barınma olanağı sağlar.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılır, ihtiyaç halinde Eşrefpaşa 
Hastanesi’nde tedavileri gerçekleştirilir. 3 ay olarak belirlenen barınma hakkı süresi ihtiyaç 
durumuna göre uzatılabilir.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşlardan yaşı uygun olanlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
İzmir İl Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar ile huzurevi ya da bakım merkezlerine 
yerleştiriliyor, çalışabilecek durumda olanlar ise Türkiye İş Kurumu İŞKUR’a yönlendirilerek iş 
bulmaları sağlanıyor.

Adres: 7449 Sok.  No: 16 Zübeyde Hanım  Mah. Örnekköy – Karşıyaka / İzmir
Tel: 361 71 51

Şiddet gören, maddi gücüne el konan, istemediği halde ilişkiye zorlanan, aşağılanan ya da 
ayrımcılığa uğrayan kadınlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi var.
Tüm kadınlar Kadın Danışma Merkezi’nden ücretsiz psikolojik, hukuki ve sosyal danışmanlık 
hizmeti alabilir, dilerse çocukları ile birlikte Kadın Sığınma Evi’ne konuk olabilir.

Kadın Danışma Merkezi iletişim bilgileri: 
 
Adres: Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü
Kültürpark Fuar Alanı – İzmir
Tel: 293 4 293    Faks: 445 30 88
E-posta: kadindanisma@izmir.bel.tr
kadindanisma.izmir.bel.tr

YARDIMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de yaşayan herkesi zor gününde de yalnız bırakmamayı hedef 
edinerek faaliyetlerini sürdürür. Bu amaçla ihtiyaç sahibi kişilerin sosyal hayata katılımını, sadece 
yardım dağıtarak değil, sorunlarına kalıcı çözüm üreterek destekler.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na aşağıdaki konularda 
başvurabilirsiniz. 

 

KENT EKMEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği tüm kültür sanat etkinliklerinin ayrıntılı bilgisine 
www.izmir.bel.tr/Kultursanat adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Bu adres üzerinden dilerseniz, gitmek istediğiniz konser, tiyatro, sergi ya da sinema için bilet satın 
alabilir, kültür sanat merkezlerine ilişkin detayları araştırabilir ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi 
kültür sanat haberlerini okuyabilirsiniz.

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
Adres: Mithatpaşa Caddesi No: 1087 Güzelyalı / İzmir
Telefon: 293 38 18
www.aassm.org.tr

İZMİRSANAT
Adres: Kültürpark Fuar Alanı 26 Ağustos Kapısı yakını
Telefon: 293 40 49
www.izmirsanat.org.tr

İSMET İNÖNÜ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
Adres: Kültürpark Fuar Alanı Lozan Kapısı yakını
Telefon: 293 46 04 

ATATÜRK FUAR AÇIKHAVA TİYATROSU
Adres: Kültürpark Fuar Alanı
Telefon: 293 17 05

AHMET PİRİŞTİNA KENT ARŞİVİ VE MÜZESİ
Adres: Şair Eşref Bulvarı No: 1-A Çankaya / İzmir
Telefon: 293 39 00
www.apikam.org.tr

ÇETİN EMEÇ SANAT GALERİSİ
Adres: 900 Sokak No: 17 Hisarönü / İzmir
Telefon: 293 35 22

BORNOVA AŞIK VEYSEL AMFİ TİYATRO
Telefon: 293 19 47 

TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI KÜLTÜR MERKEZİ
Telefon: 293 10 91

SPOR AKTİVİTELERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları yüzmeden futbola, basketboldan tekvandoya 21 ayrı 
branşta, 11 merkezde sporcu yetiştiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi spor okullarına ve spor merkezlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için:
www.ibsbspor.org
Adres: Celal Atik Spor Salonu Kültürpark Fuar Alanı / İzmir
Tel: 445 67 54
E-posta: bilgi@izmirbsbspor.org 

ASARLIK SPOR KOMPLEKSİ SPOR OKULU
Masa tenisi salonu, basketbol, jimnastik, pilates, tekvando, judo, kondisyon ve güreş eğitimleri 
Asarlık Spor Kompleksi Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Salon çevresinde ayrıca, 2 adet açık alan basketbol sahası ve 2 adet futbol sahası bulunur.
Adres: Evka-4 Spor Tesisleri 
Tel: 351 38 66 

ASARLIK ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU
Badminton, step, aerobik, sağlıklı yaşam, basketbol eğitimleri Asarlık Çok Amaçlı Spor 
Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21

BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI
Tenis eğitimleri Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilir.
Adres: Kızılay Mahallesi 506 sok. Bornova / İzmir
Tel: 293 38 76
 
BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI BUZ SPORLARI SALONU
Buz Hokeyi, buz dansı, artistik patinaj, senkronize buz dansı eğitimleri Bornova Aşık Veysel 
Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 293 42 12

EKREM AKURGAL YAŞAM PARKI BAYRAKLI SPOR OKULU
Basketbol, voleybol, futbol, step, aerobik, pilates, jimnastik ve tekvando eğitimleri Ekrem Akurgal 
Yaşam Parkı Bayraklı Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21 
 

HALKAPINAR ATATÜRK SPOR SALONU SEHA AKSOY ATLETİZM PİSTİ
Atletizm eğitimleri Halkapınar Atatürk Spor Salonu Seha Aksoy Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21
 
İNCİRALTI SPOR TESİSLERİ BALÇOVA
Faydalanmak isteyen sporseverler için halı saha, voleybol, açık basketbol alanları ile tenis 
kortları bulunmaktadır.  
Tel: 278 06 00 

İNCİRALTI KAYIK ALANI
Kano eğitimleri bu bölgede düzenlenmektedir.
Tel: 425 04 21

BOSTANLI REKREASYON ALANI TESİSLERİ
Tenis eğitimleri düzenlenmektedir.
Ayrıca rekreasyon alanında faydalanmak isteyen sporseverler için 4 tenis kortu, 3 basketbol 
sahası, bir adet de kondisyon aletleri parkı bulunur.
Tel: 362 48 28 
 
BAYRAKLI ÇİÇEK FUTBOL SAHASI
Tel: 345 87 47
 
YEŞİLYURT FUTBOL SAHASI 
Tel: 228 75 75

Vefat eden vatandaşın ölüm raporu; bağlı bulunduğu belediyenin sağlık işleri müdürlüğünden 
veya sağlık ocağı doktorundan alınır.
Vefat gece geç saatlerde olmuş ise doktordan veya sağlık kurumundan ölüm raporu alındıktan 
sonra Mezarlıklar Müdürlüğü’nün ALO 188 No’lu telefonunu arayıp bilgi veriniz. 
Araç kısa sürede gelir ve cenaze teslim alınır. 
İşlemler için sabah Ölüm Raporu ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile ilçe belediyesi sağlık işleri 
müdürlüğüne müracaat edilir. Ölüm Raporu, Gömü İzin Belgesi’ne dönüştürülür. 
Hastanede vefat olduğunda, Gömü İzin Belgesi hastane tarafından düzenlenir. 
Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanını getirmeyi unutmayınız. 
Gömü İzin Belgesi alınan cenazelerin defin işlemleri Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe’de ikamet 
ediyorsa Soğukkuyu Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde; Buca ve Gaziemir ilçelerinde ikamet 
ediyorsa Buca Kaynaklar Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde veya istek doğrultusunda 
Yenişehir’de bulunan Mezarlıklar Müdürlüğü Defin İşlemleri Servisi tarafından, mesai saatlerinde 
yapılır.
Daha önce aile kabristanı almış olanların yeni vefatlarında gömü işlemlerinde “aile kabristanı” 
olduğuna dair belgeyi de getirmeleri gerekmektedir. Defin işlemleri esnasında yıkama, araç, 
morg, gömü yeri ve ruhsat ücreti tahsil edilir. 
Vefat edenin ölüm raporunu 3 gün sonra merkezden alabilirsiniz. 
Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek durumda olanlar, muhtardan Fakir 
İlmühaberi getirdikleri takdirde  tüm işlemleri ücretsiz yapılır; vefat eden Doğançay Mezarlığı’na 
defnedilir. 
Cenazenin başka bir şehre nakli gerekiyorsa İlçe Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden Yol Nakil Belgesi 
alınıp, ilaçlanıp tabut mühürlendikten sonra soğutmalı cenaze araçları ile bedeli karşılığında nakil 
yapılır.

Üste Gömü İşlemleri
Bir mezarın üstüne, 5 yıl geçtikten sonra 1. dereceden yakınının gömüsü yapılabilmektedir. 
Daha önce ölmüş olanın defin belgesi temin edilir ve üste gömü formu ile birinci dereceden 
yakınının muvaffakatı alınarak gömü işlemi yaptırılır. 
Gömüsü yapılan mezarların mezar üstü inşaat yapımı gömü tarihinden en erken 3 ay sonra 
Mezarlıklar Müdürlüğü’nden inşaat ruhsatı alınarak yapılır. 

ALO 188 No’lu özel hat, 24 saat kesintisiz hizmeti vermektedir.
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Hızlı, güleryüzlü ve güvenilir iletişim için buradayız.

Çünkü,
  

  alanında yetkin personelimizle başvurularınızı almak için sizi bekliyoruz.
  İşlemlerinizin yapılmasını beklerken size evinizin rahatlığını sunuyoruz.

  Başvurunuzun takibini yapıyor, sizlerle yeniden görüşmek için sabırsızlanıyoruz.
  İzmir için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmak bize mutluluk veriyor.

Çünkü,

biz kocaman bir aileyiz.

Çünkü,

İZMİR BİZİM EVİMİZ.

  

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HALKLA İLİŞKİLER ve MUHTARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bu küçük rehberi sizler için hazırladık.
İstedik ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü hizmetlere ulaşmanın en kolay yolu 
hep elinizin altında olsun.
Bu kitapçıkta yanıtını bulamadığınız tüm sorular için bize danışabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü olarak 5 farklı 
birimle hizmetlerimizi sürdürüyoruz.
Bize ister telefonla, ister internet aracılığıyla, ister muhtarınızla görüşerek ya da isterseniz 
şahsen İzmir Büyükşehir Belediyesi binasına gelerek ulaşabilirsiniz.

Hemşehri İletişim Merkezi

“Bize kısaca HİM diyebilirsiniz.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı dinamik ve güleryüzlü bir ekibiz.

E-posta, web adresi, kiosk (metro istasyonlarında bulunan elektronik iletişim sistemi), 
faks ve mektup aracılığı ile bize ulaştırdığınız başvuruları kayıt altına alıyor, 
birimlerden ilgili yanıt geldiğinde en kısa sürede sizlere geri dönüş yapıyoruz.

Doğrudan ve kolay iletişimin adresi, HİM’e ulaşmak çok kolay.

him@izmir.bel.tr
www.him.izmir.bel.tr
www.izmir.bel.tr
www.twitter.com/izmirhim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak / İzmir

Faks: 293 39 95

Çağrı Merkezi

7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz Çağrı Merkezi’nde, uzman operatörlerimiz aracılığı ile başvurularınızı 
kayıt altına alıyor, ilgili birime yönlendiriyor ve işlem sonucunda sizleri haberdar ediyoruz.

Çağrı Merkezi’ne ulaşmak için aramanız gereken numara:
444 40 35

* Çağrı Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
İZSU’ya ilişkin başvuruları ALO 185 numaralı hattan kabul etmektedir.

Muhtarlar Masası

Yerel yönetimin ilk kademesi olan muhtarlarımızın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile doğrudan ve 
kolay iletişim kurmalarını Muhtarlar Masası ile sağlıyoruz. 
Dilek, öneri ve şikâyetlerinizi muhtarlarınız aracılığı ile de bize ulaştırabilirsiniz. 
Hizmet odaklı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Muhtarlar Masası ile muhtarlarımızı 
faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmenin yanı sıra, onların teknik donanım ve 
sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyoruz.

Muhtarlarımız için iletişim numaralarımız:
Tel: 293 15 90 – 293 15 31 – 293 12 76
Faks: 293 19 26

Santral

Hafta içi 08.00 – 17.00 saatleri arasında gelen tüm çağrılara cevap vererek ilgili birime 
yönlendiriyor, ayrıca birimler arası ve dış arama yetkisi olmayan birimlerin görüşme 
yapabilmelerini sağlıyoruz.

Santral numaramız: 293 12 00

Merkez -1 Telsiz

Emniyet ekipleri, belediye birimleri ve ilçe belediyelerinden telsiz ve telefon aracılığıyla iletilen 
ihbarların en kısa sürede ilgili birime aktarılmasını sağlıyor, acil müdahale gerektiren anlarda 
birimler arası koordinasyon kuruyoruz.

Tel: 293 13 14 – 293 11 00 - 293 11 98  /  Faks: 293 10 99

                           

İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Kurtarma ve Sağlık ekibi AKS, 7 gün 24 saat kesintisiz acil 
yardım hizmeti vermektedir.

Trafik kazası, yangın, patlama, su baskını, doğal afet, can kurtarma durumlarında cep telefonu, 
sabit telefon ya da ankesörlü telefonlardan ücretsiz telefon hattı 110’u arayabilirsiniz.

Suç teşkil eden bir durumla karşılaştığınızı düşünüyor ve kolluk kuvvetlerine ihtiyaç duyuyorsanız 
Emniyet Genel Müdürlüğü acil ihbar ve yardım hattı 155’i aramalısınız.

Acil durum görüşmelerinde yetkililere, sakin bir ses tonu ve anlaşılır ifadeler ile bulunduğunuz 
adresi, acil durumun türünü ve tehlikede olan kişi sayısını bildiriniz.

 

ULAŞIM VE ULAŞIM KARTLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanına hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması 
için kara-deniz-demir yolu entegrasyonunu hedef edinerek ulaşım hizmetlerini sürdürür.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu taşıt seçenekleri arasında temel olarak otobüs, 
metro, banliyö sistemi, yolcu gemisi, arabalı vapur, bisiklet ve faytonlar yer alır.
Gitmek istediğiniz yere en kolay nasıl ulaşabileceğinizi öğrenmek için güzergâh ve taşıt 
seçeneklerinizi gösteren Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi’nden yararlanabilirsiniz.
Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi: asps1.unibel.com.tr
 
İzmirim Kart
Toplu ulaşım araçlarından yararlanmak için İzmir’de “İzmirim Kart” adı verilen elektronik kart 
sistemi kullanılır. İzmirim Kart, tüm toplu taşıma araçlarında geçerlidir ve kentin hemen her 
köşesinde bulunan İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan temin edilebilir. 
İzmirim Kart’ı yalnızca bir defa satın almanız yeterlidir. Kartın geçerlilik süresi yoktur. İster yetkili 
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan, ister aktarma merkezlerindeki otomatlardan 
dilediğiniz zaman ve dilediğiniz kadar bakiye yüklemesi yapabilirsiniz. Bakiyeniz, kartınızı taşıt 
araçlarında bulunan elektronik sayaçlara gösterdikçe azalır. Bakiye tükendiğinde karta yeniden 
yükleme yapmanız gerekir.
Size en yakın İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’nı www.eshot.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

90 Dakika Uygulaması
İzmir’de toplu ulaşım araçlarını tercih eden yolcuların İzmirim Kart bakiyelerinden 90 dakika 
içinde yalnızca ilk binişlerinde bilet ücreti düşer.
İzmirim Kart’ınızı araçlardaki elektronik sayaca göstermenizi takip eden 90 dakika boyunca, 
tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilirsiniz.
90 dakika sonraki ilk yolculukta kart bakiyenizden yeniden bir binişlik ücret düşer.

3-5 Bilet
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktaları’nda bulunan “3-5 Bilet” isimli kartlarla da yolculuk 
yapabilirsiniz. 3-5 Bilet üç farklı seçenekle satışa sunulur; iki binişlik, üç binişlik ya da beş binişlik 
alternatifleri mevcuttur. İzmirim Kart’tan farklı olarak 3-5 Bilet ile 90 dakika uygulamasından 
yararlanılamaz. 3-5 Bilet’e yeniden yükleme yapılamaz. 3-5 Bilet’in geçerlilik süresi ilk kullanım 
tarihinden itibaren 35 gündür.

Otobüs
Otobüs ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına ESHOT Genel Müdürlüğü 
tarafından sürdürülür.

İzmir şehir merkezinde otobüs seferleri 24 saat kesintisiz olarak gerçekleştirilir.
Baykuş adı verilen gece otobüsleri gece 12’den sabah 6’ya kadar bir saat arayla şehir merkezi 
Konak ile Evka-3, Tınaztepe, Gaziemir, Balçova ve Çiğli arasında karşılıklı hareket eder.
Otobüs sefer saatleri, hat numaraları ve güzergâhlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için ESHOT’un resmi 
internet sitesini ziyaret edebilir ya da çağrı merkezini arayabilirsiniz.
www.eshot.gov.tr    
Çağrı Merkezi: 320 0 320

Metro
Metro ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İzmir Metro A.Ş. tarafından 
sürdürülür. İzmir metro ağı kapsamında 17 metro istasyonu bulunur. Bunlar sırasıyla Fahrettin 
Altay, Poligon, Göztepe, Hatay, İzmirspor, Üçyol, Konak, Çankaya, Basmane, Hilal, Halkapınar, 
Stadyum, Sanayi, Bölge, Bornova, Ege Üniversitesi ve Evka – 3 istasyonlarıdır. Hilal, yolcuların 
banliyö sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur. Halkapınar, hem banliyö sistemine 
geçiş istasyonu hem de otobüslerin aktarma merkezidir. Fahrettin Altay istasyonundan da 
otobüslerin aktarma merkezine ulaşılabilir. Metro sefer saati ve ücretlerine ilişkin ayrıntılı bilgi 
için Metro A.Ş. resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
www.izmirmetro.com.tr

Banliyö
İzmir’de banliyö ile toplu ulaşım hizmetleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD’nin %50 
ortaklığı ile kurulmuş olan İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi A.Ş, kısa adıyla İZBAN tarafından 
sürdürülür. İZBAN ağı kapsamında, Cumaovası ile Aliağa arasında yer alan 32 istasyon bulunur.
Hilal, yolcuların metro sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur.
Halkapınar ise hem metro sistemine geçiş istasyonu, hem de otobüslerin aktarma merkezidir.
İZBAN sefer ve ücretlerine ilişkin bilgi için İZBAN internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
www.izban.com.tr

Yolcu Gemisi ve Arabalı Vapur
Yolcu gemisi ve arabalı vapur ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına 
İZDENİZ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Yolcu gemisi seferleri Bostanlı, Karşıyaka, Bayraklı, Alsancak, Pasaport, Konak, Göztepe ve 
Üçkuyular olmak üzere 8 iskeleden yapılır.
Günübirlik tatil yaparak denizin tadını çıkarmak isteyenler için yaz sezonu boyunca Yassıcaada’ya 
da yolcu gemisi seferleri düzenlenir. 
Arabalı vapur seferleri ise Üçkuyular ve Bostanlı iskeleleri arasında şehir içi trafiğine girmeden 
keyifli, güvenli ve hızlı yolculuk imkânı sağlar.
Yolcu gemilerinin ve arabalı vapurların sefer saat ve tarifelerini iskelelerden temin edebileceğiniz 
broşürlerden ya da İZDENİZ resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.
www.izdeniz.com.tr

Bisiklet
İzmir’de motorlu araç kullanımını azaltmak, çevre kirliliğini ve trafik sorununu en aza indirmek ve 
sağlıklı yaşamı özendirmek amacı ile kent bisikleti kiralama sistemi BİSİM oluşturulmuştur.
Şehir merkezinde sahil şeridi boyunca rastlayacağınız bisiklet istasyonlarından dilediğiniz saatte 
bisiklet kiralayabilir, bisikletinizi istediğiniz güzergâhta kullanabilir ve herhangi bir istasyona 
bırakabilirsiniz.
BİSİM sistemi ile ister kredi kartı kullanarak, ister sisteme üye olarak bisiklet kiralayabilirsiniz.
Üyelik işlemleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
BİSİM üyesi olmak, kira ücretlerini öğrenmek, kira koşulları ve istasyonlar hakkında ayrıntılı 
bilgiye ulaşmak için BİSİM resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz.
www.bisim.com.tr  
Tel: 433 51 55

Fayton
İzmir’de ulaşım seçeneklerinin en keyiflisi kentin simgesi haline gelen faytonlardır.
Fayton hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Tarihi görünüşü örnek alınarak özgün modeline uygun yapılan Victoria Klasik tipi modern 
faytonlar, özel giyimli, sürüş, davranış, duruş ve yabancı dil eğitimi almış sürücüler tarafından 
idare edilir ve Haflinger cinsi atlar ile çekilir.
Siz de bu keyfi yaşamak için İzmir Limanı, Gündoğdu Meydanı ya da Konak Pier istasyonlarından 
faytona binebilir, dilerseniz sahil şeridinde, dilerseniz tarihi noktalara doğru nostaljik bir gezinti 
yapabilirsiniz.
Ayrıca, özel günlerinizde önceden randevu almak ve gerekli ödemeleri karşılamak kaydıyla 
fayton kiralayabilirsiniz.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Tur Otobüsleri
İzmir’i, şehir merkezinde panoramik bir tur atarak tanımak isteyen yerli ve yabancı turistler için 
tasarlanan üstü açık tur otobüsleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından işletilir.
Otobüslerde Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca anlatımların yapıldığı rehber 
kulaklıklar bulunur. Ayrıca 6 dilde hazırlanmış güzergâh haritalı İzmir broşürleri de tur 
otobüslerini kullanan yolculara hediye edilir.
Tur otobüsleri için alınan biletler 24 saat geçerlidir. Otobüslerden güzergâh üzerindeki herhangi 
bir durakta inebilir ve aynı biletle yeniden binebilirsiniz.
Panoramik şehir turları saat 09.30’da başlar. Her 30 dakikada bir hareket eden otobüslerin son 
sefer saati ise 16.00’dır.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Kayıp Eşya
Otobüs, metro, banliyö, yolcu gemisi ya da arabalı vapurda eşyanızı unutursanız kayıp eşya 
bürolarına danışabilirsiniz.
ESHOT – İZULAŞ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: 544 Sok. No: 2 Yağhaneler - Konak / İzmir 
Tel: 250 29 77
Kayıp eşyanızın durumunu www.eshot.gov.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Kayıp Eşya Formu’nu doldurarak da 
sorgulayabilirsiniz.
METRO Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Halkapınar İstasyonu / İzmir
Tel: 461 54 45 / Dahili: 9255
İZBAN Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Salhane İstasyonu / İzmir
Tel: 398 32 32
İZDENİZ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Bostanlı Vapur İskelesi Bostanlı / İzmir
Tel: 330 50 71

ULAŞIM KARTLARI

Toplu ulaşım kartları ile ilgili tüm işlemler ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları 
Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülür.
Kart talebi, yenileme, çalınma-arıza bildirimi, bakiye itirazı, dolum-kullanım bilgi talebi gibi 
ulaşım kartlarına ilişkin her konuda Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne danışabilirsiniz.
Adres: Milli Kütüphane Cad. No: 10/1C Konak – İzmir
Tel: 483 64 63

ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI

Engelli Bireyler
Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan kişiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen 
Engelli Kimlik Kartı ya da daha önce verilen Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Engelli 
Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanlarını görevli personele göstererek toplu ulaşım araçlarından 
ücretsiz faydalanır. 
Kartlarında “Ağır Engelli” olarak belirtilen ya da “Ulaşımda Refakatçi Hakkı Vardır” ibaresi bulu-
nan kişiler ise kendileri ile birlikte bir refakatçi ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlana-
bilir.
65 Yaş ve Üzeri 
İzmir’de 65 yaş ve üzeri herkes, nüfus cüzdanlarını yetkili görevlilere göstererek toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

Şehit Aileleri
Şehit Aileleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen Şehit Ailesi Kartı ya da 
ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından verilen bakiye 
gerektirmeyen İzmirim Kart ile toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabilir.

Gaziler
Gaziler ve gazi yakınları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kendilerine verilen 
Gazi Kartı ya da Gazi Ailesi Kartı ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

ÜCRETSİZ ULAŞIM KARTLARI

TÜİK Kartı: Sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için alanda 
görevlendirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) personeli, görev süresince, toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

PTT Kartı: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT bünyesinde dağıtıcı olarak görev yapan 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur personel toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Zabıta Kartı: İzmir sınırları içindeki belediyelerde çalışan zabıta memur personel toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

Basın Kartı: Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen Sarı Basın Kartı sahibi  
basın mensupları toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Polis Kartı: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapan 
emniyet hizmetleri sınıfı personeli toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Orman Muhafaza Kartı: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza 
memurları resmi üniformalı oldukları sürece toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanır.
 
İNDİRİMLİ ULAŞIM KARTLARI

Öğrenci Kartı: Öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından verilen Öğrenci Kartı ile toplu 
ulaşımdan indirimli faydalanır. Öğrenci kartı öğretim yılı başında okul idareleri tarafından 
gerçekleştirilen toplu başvurular aracılığı ile hazırlanır. Toplu başvurudan yararlanamayan 
öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü resmi internet adresi www.eshot.gov.tr üzerinden bireysel 
başvuruda da bulunabilir. İzmir dışında öğrenim gören öğrenciler indirimli seyahat edebilmek için 
üniversitelerinden aldıkları kimlik kartları ya da öğrenci belgesi ile ESHOT Genel Müdürlüğü 
resmi internet adresi üzerinden bireysel başvuruda bulunabilir.
 www.eshot.gov.tr

Öğretmen Kartı: Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma 
Bakanlığı’na bağlı örgün eğitim kurumlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 
kadrolu olarak çalışan eğitim ve öğretim sınıfı personeli Öğretmen Kartı ile toplu ulaşım 
araçlarından indirimli olarak yararlanır.

60 Yaş Kartı: İzmir sınırları içinde ikamet eden 60-65 yaş arası kişiler, günün her saatinde 
öğrenci tarifesi ödeyerek toplu ulaşımdan indirimli yararlanır. 

ÇEVRE

İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre ve insan sağlığını korumak ve iyileştirmek amacı ile çevre 
kirliliğine yol açan her türlü kirleticiye karşı gerekli önlemleri alır ve ilgili denetimleri sürdürür.

Evsel Atıklar
İzmir’de çöp konteynerlerinde biriken evsel atıkların özel atık toplama araçları ile toplanması, 
sokaklar söz konusu olduğunda ilçe belediyelerinin, ana arterler söz konusu olduğunda ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundadır.
İlave çöp konteyneri konulması, çöp konteynerlerinin yıkanması gibi talepler ya da çöplerin 
düzenli toplanmaması ya da toplanırken gürültü yapılması gibi şikâyetlere ilişkin başvurular 
sokak konteynerleri ile ilgili ise ilçe belediyelerine, cadde konteynerleri ile ilgili ise İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmelidir.

Tıbbi Atık
Hastaneler, veteriner klinikleri, poliklinikler, tıbbi tahlil laboratuvarları, muayenehaneler ve diş 
kliniklerinden çıkan tıbbi atıklar, konusunda yetkin eğitimli personel aracılığı ile özel araçlarla 
toplanır ve sterilizasyonu gerçekleştirilmek üzere çevreye zarar vermeden bertaraf tesislerine 
iletilir.

Sanayi Atıkları
Evsel nitelikli ya da düzenli depolama kriterlerine uygun ve analizi yapılmış sanayi atıkları, ilgili 
firmalar tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Düzenli Çöp Depolama Tesisi’ne getirildiği 
takdirde bertaraf edilir.

Moloz Atıkları
Çeşitli kurum ve kuruluşlar inşaat ya da yıkıntı atıklarını, ilçe belediyelerinden Ek-2 belgesi 
aldıktan sonra izinli taşıyıcılar aracılığı ile yasal moloz depolama alanlarına bırakabilir.
İzmir’deki moloz depolama alanlarını öğrenmek, inşaat ya da yıkıntı atıklarını uygun alanlara 
bırakabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak 
başvuruda bulunabilirsiniz.

İlaçlama ve Haşere ile Mücadele Çalışmaları
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca modern yöntemlerle sürekli olarak sivrisinek ile 
mücadele çalışmaları gerçekleştirir.
Hamamböceği, bit, pire, karasinek gibi haşere ve fare mücadelesi için ise hem iç hem de dış 
mekânlara özel ilaçlama çalışmaları yapılır. 
Sokak ve caddelere yerleştirilen çöp konteynerleri haşere üremesine karşı düzenli olarak ve 
talep üzerine ilaçlanır.

İhtiyaç duyduğunuz ilaçlama çalışması için Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü’nü 
arayabilirsiniz. 

Tel: 293 37 14 - 15

Hava Kirliliği
Karşıyaka, Bornova, Güzelyalı ve Alsancak’ta bulunan modern hava kirliliği ölçüm istasyonlarında 
yapılan ölçümlerle hava kirliliği değerleri 24 saat aralıksız olarak izlenir.
Hava kirliliği denetim ekibi, kalitesiz yakıt kullanan, satan ya da kalorifer, kazan, baca bakım ve 
temizliklerini yapmayan konut, işyeri ve sanayi tesislerini tespit eder. Kirliliğin önlenebilmesi için 
denetimleri yapar ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
Hava kirliliğine sebep olduğunu düşündüğünüz kişi ya da kuruluşları Hava Kirliliği Denetim 
Birimi’ne bildirebilirsiniz.

Tel: 293 13 84

Gürültü Kirliliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi yalnızca birinci sınıf gayri sıhhi işletmelere ilişkin gürültü kirliliği 
denetimlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. 
Gürültü kirliliğine yol açan diğer her türlü kurum, kuruluş ya da konutların denetimi ilçe 
belediyelerinin görevidir.
Bu nedenle eğer gürültü kaynağı birinci sınıf gayri sıhhi işletme ise HİM’e başvurabilir, değil ise 
başvurunuzu ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi uyuşmazlıkların çözümünde konu ile ilgili uzman ekip ve teknik 
destek sağlar.

Körfez Denetimi
İzmir Körfezi’ne atık bırakan, limanda yük alımı ve boşaltımı sırasında çevre kirliliği yaratan 
gemileri Körfez Denetim Ekibi kontrol eder. Deniz yüzeyindeki atıkları toplayarak körfezin temiz 
tutulmasını sağlar.
Denize atık madde bıraktığını tespit ettiğiniz kişi, kurum ya da kuruluşlara ilişkin bildirimlerinizi 
Körfez Denetim Şefliği’ne iletebilirsiniz.

Tel:  293 14 26 

SU VE KANALİZASYON İŞLEMLERİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İZSU; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları 
dahilinde yaşayanların içme suyu ve atık su hizmetlerini, çevre ve insan sağlığını esas alarak, 
etkin, verimli ve kesintisiz olarak yürütür.
Su ve atık su işlemlerine ilişkin ihtiyaç duyduğunuz her konuda danışmak için 185 numaralı 
telefon hattını arayabilir ya da Cumhuriyet Bulvarı No: 16 - Konak adresinde bulunan İZSU Genel 
Müdürlüğü’nü ziyaret edebilirsiniz.

YENİ ABONE
Yeni abonelik için gerekli belgeler:
•  Yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı) aslı ve fotokopisi
•  Numaralandırma krokisi ya da belgesi aslı ve fotokopisi
•  Tapu aslı ve fotokopisi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Kanal ruhsatnamesi
•  DASK (Doğal Afet Sigortası) belgesi (15.06.2004 tarihinden sonra yapı kullanma izin belgesi 
almış olanlar için)
Abone ücreti, ilgili yetkililer tarafından tespit çalışması yapıldıktan sonra, bağlanacak suyun 
şebekeye olan mesafesi, çapı gibi özellikler dikkate alınarak belirlenir.
Piyasadan temin edeceğiniz yeni su sayacı; İZSU standartlarına uygun, gliserin korumalı ve yaş 
tip su sayacı olmalıdır.

SAYAÇLAR
Sayaç Değiştirme
İZSU Genel Müdürlüğü ya da ilgili şube müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunmanız halinde, 
“sayaç değiştirme bülteni” düzenlenir ve arızalı olduğu tespit edilen sayaç değiştirilir.
Sayacın sarfiyat göstermediği dönemler için ise geriye dönük kıyas tahakkuku yapılarak ödeme 
miktarı belirlenir.

Su Faturasına İtiraz
Su faturasında belirtilen kullanım ve ödeme miktarlarının hatalı olduğunu düşünüyorsanız bağlı 
bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz.
İtiraz durumunda, sayacınızın kontrolü için İZSU tarafından düzenlenen dilekçe Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’ne gönderilir.
Faturaya itirazda bulunduysanız, işlem sonuçlanana kadar ödemeyi izinli duruma getirme 
talebinde bulunabilirsiniz.

Kontrol sonucunda sayacınız arızalı çıkarsa ve fatura bedelinizi itiraz öncesinde yatırmış iseniz 
ödemiş olduğunuz tutar, isteğinize bağlı olarak ya müteakip ödemenizde otomatik olarak 
düşürülür ya da tarafınıza ödenir.

Abonelik Dondurma (Geçici Kapama İşlemi)
Belirli bir süre için kullanılmayacak konut ya da iş yeri için geçici kapama işlemi yapılabilir. 
Geçici kapama uygulanacak tarihler verilen dilekçede belirtilmelidir.
Bu işlemin gerçekleşmesi için, abone numaranıza kayıtlı herhangi bir borç bulunmaması 
gerekmektedir. Bu durumda, abone servisi sayacı sökmeden geçici kapama işlemi yapabilir. 
Geçici sürenin bitimine kadar sarfiyat faturası düzenlenmez.

Abone İptal İşlemi
Aboneliğinizin iptalini istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurunuz.
Abone numarasına kayıtlı tüm borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız. 
Sayaç söküm işlemi yapıldıktan sonra abone teminatı tarafınıza iade edilerek işlem tamamlanır.

İsim değişikliği
Abone ismi değişikliği talep ediyorsanız, bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ve 
kimlik fotokopisi, DASK poliçesi, tapu ya da ikametgâh belgesi ile birlikte başvurunuz. 
Abone numaranıza kayıtlı tahakkuk ve tahsilat borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız.  
Başvurunuz sonucunda teminat ücreti alınarak sözleşme imzalanır ve işlem tamamlanır.
 
Su açma işlemi
Yazılı talepte bulunarak yerinden kaldırdığınız sayacınızı yeniden bağlamak ya da kesilen 
suyunuzu yeniden açtırmak istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne 
başvuruda bulunabilirsiniz. 
Sayacınız borcunuzdan ötürü yerinden kaldırıldıysa ya da borç nedeni ile suyunuz kesildiyse 
gerekli ödemeyi yaptığınız takdirde sayacınız yeniden takılarak, suyunuz açılır.

Çok Sayaçtan Tek Sayaca 
Apartmanınızda her daireye ait ayrı sayaçlarınızı söktürmek ve hidrofor sistemi ile ortak 
su kullanmak istiyorsanız, apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu çok sayaçtan tek sayaca 
geçiş sağlanır.

Tek Sayaçtan Çok Sayaca Geçiş
Tek sayaçla hidrofordan ortak su kullanıyorsanız ve sayaçlarınızın ayrılarak farklı abonelikler 
oluşturulmasını istiyorsanız apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu tek sayaçtan çok sayaca 
geçiş sağlanır.

İZSU Şebekesi Dışındaki Kaynaklardan Temin Edilen Suyun Kullanılması

İZSU şebekesi dışındaki kaynaklardan temin ettiğiniz suyu kullanıyorsanız, ilgili İZSU Şube 
Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak Atık Su Abonelik Sözleşmesi imzalamanız gerekir.
Abonelik ücreti, sözleşme imzalandıktan ve sayaç bağlandıktan sonra ilk sarfiyat faturasına 
eklenir.

Ayrıca İZSU Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak için Alo 185 numaralı hattı arayarak;
•  Su ve kanalizasyon şebeke arızalarını günün her saati bildirebilir,
•  Semtinizdeki planlı su kesintilerini öğrenebilir, 
•  Kaçak su kullanımlarını ihbar edebilir,
•  Dış mekânlardaki kanallardan kaynaklanan koku şikâyetlerinizi iletebilirsiniz.

Yaşadığınız bölge ile ilgili, 
•  Yağmur suyu ızgarası
•  Su tahliye hattı yenilemesi
•  Dere ıslahı yapımı
•  Dere üstü yaya köprüsü yapımı talebinde bulunabilirsiniz.
Dilek, öneri ve şikâyetleriniz ilgili birimlere aktarılacak, tarafınıza en kısa sürede geri dönüş 
yapılacaktır.

İZSU’nun sağladığı tüm hizmetlere ilişkin ayrıntılı bilgi için: 
www.izsu.gov.tr

İMAR İŞLERİ 

Parsel planlama, numaralandırma, yapı ruhsatı verme, yapı kullanım izni verme, ruhsatsız/kaçak 
yapılaşmayı önleme gibi her türlü imar uygulaması yetki ve sorumluluğu ilçe belediyelerine aittir.
Söz konusu konulara ilişkin başvurularınızı ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile İmar Denetim Dairesi 
Başkanlığı görev yetki ve sorumlulukları ise;

•  İmar yönetmeliği, yüksek yapılar yönetmeliği, otopark yönetmeliği uygulama esasları gibi 
gerekli yönetmelikleri hazırlamak, mevcut yönetmeliklere ilave ya da düzenlemeler yapmak,
•  İlçe belediyelerine esas olmak üzere otopark bölge sınırları bedellerini saptamak ve 
güncelleştirmek,
•  Yüksek Yapılar Yönetmeliği gereğince İnceleme Kurulu’nu toplayarak alınan kararları talep 
sahibine ve ilgili meslek odalarına bildirmek,
•  İmar denetimleri yapmak,
•  İmar mevzuatına ilişkin uygulamaları değerlendirmek ve uygulama birliğini sağlayıcı ve 
bağlayıcı koordinasyon kararları almak, uygulanmasını denetlemektir.

ALTYAPI KOORDİNASYON HİZMETLERİ

Altyapı koordinasyon hizmetlerinin başlıca amacı; şehrin temel altyapı çalışmaları için gerekli 
izinlerin sağlanması, çalışmaların denetiminin gerçekleştirilmesi ve koordinasyon içinde sonuca 
ulaştırılmasıdır.

Bunlar arasında öncelikli olarak:
•  İçme suyu ve kanal projeleri,
•  Elektrik, gaz, telefon, fiberoptik bağlantı hattı projeleri,
•  Banliyö ve metro enerji besleme projeleri,
•  Yollar ve kaplama hizmetleri yer alır.

Bu kapsamda, İzmir içinde altyapı çalışması yapmak isteyen kamu kurum-kuruluşları, 
özel-tüzel şahıslar AYKOME’ye müracaat ederek kazı izni almalıdır. 

İzinsiz veya ruhsata aykırı yapılan çalışmalarda iş durdurulur ve cezai işlem uygulanır.

Denetim ve tuhsat işlemleriniz için Altyapı Koordinasyon Merkezi’ni arayabilirsiniz.
Tel: 293 40 24 – 293 14 04

İLAN VE REKLAM DÜZENLEME İŞLERİ

İlan, reklam ve tanıtım araçlarının kullanımı İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam 
Yönetmeliği uyarınca düzenlenir. Söz konusu yönetmeliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi 
internet adresi www.izmir.bel.tr üzerinde bulunan dokümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

İlan ve reklam uygulamalarını bağlı bulunduğunuz ilçe sınırları içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız ilçe belediyesine, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’ne 
izin başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü iletişim bilgileri:
Tel: 293 42 44 
E-posta: kentestetigi@izmir.bel.tr

VETERİNERLİK HİZMETLERİ

Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların bakımı ve denetimi; mesai saatleri içinde öncelikli olarak 
bulundukları ilçe belediyelerinin, saat 18.00’den sonra ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
sorumluluğundadır. Sokak hayvanlarına ilişkin bakım, kısırlaştırma ya da gürültü konularında 
başvurularınızı bağlı bulunduğunuz ilçe belediyesine iletebilirsiniz.

Ancak engelli, ağır hasta ve kendine bakamayacak durumda olan ya da toplumla uzlaşamayan 
saldırgan sokak köpekleri ile sahipleri tarafından bakılamayan evcil köpekler İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Işıkkent Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne kalıcı olarak kabul 
edilir.

Saldırgan sokak köpeklerinin bakımevine kabulü, ancak bir kişinin yaralanmasına sebep olduğu 
ve o kişi yaralanmaya ilişkin doktor raporu beyan ettiği takdirde gerçekleşir.

Yaralı sokak hayvanları tedavi, kısırlaştırma ve aşı işlemleri yapıldıktan sonra (köpekler kulak 
küpeleri takılarak, kediler ise kulaklarına işaret bırakılarak) alındıkları bölgeye geri bırakılır.

Bakımları yapılmak üzere belediyeler tarafından alıkonulan sokak hayvanları 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu’na göre alındıkları yere geri bırakılmak zorundadır.

Köpek sahibi olmak isterseniz İzmir Büyükşehir Belediyesi Işıkkent Köpek Bakımevi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’ne güvenle başvurulabilirsiniz. Merkezden sahiplenilen köpeğiniz size 
aşıları yapılmış ve kısırlaştırılmış olarak ücretsiz teslim edilir.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunu gereğince yerel yönetimlerin sahipli hayvanlara hizmet 
vermesi yasaklanmıştır.
 
Yaralanmış sahipsiz sokak hayvanları için İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri 
Şube Müdürlüğü Acil Müdahale Ekibi’ne ulaşmak için:
293 39 80

ZABITA HİZMETLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehir içinde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için zabıta 
hizmetleri sürdürür. Bunu yerine getirirken kurallara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen 
ceza ve diğer yaptırımları uygular.

•  Çevreye zarar verdiği tespit edilen kuruluşların geçici olarak mühürlenmesi, kapatılması, 
işyeri sahipleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması,
•  Sebze ve meyve haline getirilen kaçak sebze meyveye el konulması, getirenler hakkında 
para cezası uygulanması,
•  İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliğine aykırı reklam panoları, bez afiş, tahta pano, levha ve 
tentelerin toplatılması, sahipleri hakkında para cezası uygulanması İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanlığı görevleri arasındadır.

Seyyar satıcıların yakalanması, mallarına el konulması, sağlığa zararlı ürünlerinin imha edilmesi, 
ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır.

Bu konulara ilişkin dilek, öneri ve şikayetlerinizi 444 40 35 numaralı telefondan HİM’e 
iletebilirsiniz.

Hatalı park eden araçların çekilmesi, kurtarılması ve götürülmesi yetki ve sorumluluğu ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda değil, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndedir.

EŞREFPAŞA HASTANESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, toplumun her kesimine kaliteli sağlık hizmeti 
sunan, ileri teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü bir sağlık kuruluşudur.
200 yatak kapasitesi, 9 ameliyat odası, 2 doğumhanesi bulunan Eşrefpaşa Hastanesi 600’e yakın 
personeli ile hızlı, güvenli ve etkili bir hizmet anlayışı oluşturma hedefi ile çalışır.

Hizmet Birimleri    

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Plastik Cerrahi    Aile Hekimliği   

Ortopedi ve Travmatoloji   Anestezi    Göğüs Hastalıkları  

Genel Cerrahi    Beslenme ve Diyet   Nöroloji   

Üroloji     Biyokimya Laboratuvarı  Kardiyoloji   

Göz     Patoloji Laboratuvarı   Psikiyatri   

Diş     Mikrobiyoloji Laboratuvarı  Dahiliye   

Radyoloji    Uyku Bozuklukları   Dermatoloji   

KBB     Spor Hekimliği   Enfeksiyon Hastalıkları 

Kadın Hastalıkları ve Doğum İlkyardım Eğitim Merkezi  Fizik Tedavi ve 

Çocuk ve Ergen Ruh    
Sağlığı ve Hastalıkları   

Ambulans Hizmeti

Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde iki adet kırmızı kuşaklı acil yardım ambulansı, 5 adet mavi 
kuşaklı hasta nakil ambulansı ve 1 adet tam teşekküllü diş sağlığı taraması ve tedavi hizmetleri 
aracı bulunur.
Ambulans ile nakil hizmetinden yararlanmak isterseniz www.esrefpasahastanesi.izmir.bel.tr 
adresinde bulunan Ambulans Talep Formu’nu doldurabilir ya da dilekçe yazarak Eşrefpaşa 
Hastanesi Başhekimliği’ne başvurabilirsiniz.

HUZUREVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi 70 dönüm arazi üzerinde bir adet çok katlı 
bina ve ikisi ağır bakım (geriatri) servisi olmak üzere 12 adet tek katlı servisten oluşur. Çok katlı 
binasında, 264 yaşlıya, 44 yaşlı kapasiteli ağır bakım servisinde ise hastalığı ağır seyreden 
yaşlılarımıza hizmet verir.

Huzurevine Kabul Şartları
•  60 yaş ve üzeri yaşta olmak
•  Günlük yaşam faaliyetlerini (yeme, içme, tuvalet gibi)bağımsız yapabilecek nitelikte olmak
•  Yatalak ya da devamlı yatarak tıbbi tedavi ve bakıma ihtiyacı olmamak
•  Beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını karşılamasına engel olacak sakatlığı ve bir hastalığı 
bulunmamak
•  Ruhsal sağlığı yerinde olmak
•  Bulaşıcı ve sürekli tedaviyi gerektiren ağır hastalıklara sahip olmamak
•  Uyuşturucu madde ve alkol kullanmamak
•  Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu Sosyal İnceleme Raporu ile saptanmış olmak

Başvuru Evrakları 
•  Başvuru dilekçesi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Ekonomik durum araştırma belgesi
•  4 adet fotoğraf 
•  Sağlık kurulu raporu (huzurevine yerleşme aşamasında istenir)

Verilen Hizmetler
•  Diyetisyen kontrolünde hazırlanan üç öğün yemek
•  Ara öğün olarak çay ve süt servisi
•  Doktorlar tarafından verilen poliklinik hizmeti
•  İleri tetkik ve tedavi için Eşrefpaşa Hastanesi’ne ve diğer hastanelere sevk işlemleri
•  Üç aylık rutin kan ve idrar taraması yaptırılması
•  Yıllık portör ve akciğer taraması yaptırılması
•  Uzman doktorlar tarafından önerilmişse fizik tedavi hizmeti
•  Sağlık durumu uygun yaşlılar için spor merkezi
•  Haftada bir gün çamaşır yıkama, ütüleme hizmeti
•  Sosyal aktiviteler (gezi, spor ve yürüyüş faaliyetleri, koro çalışmaları, yemek organizasyonları)
•  Sosyal servis ekibi tarafından sürdürülen psiko – sosyal destek çalışmaları
•  Kütüphane hizmeti
•  Elişi atölyesi
•  Hobi bahçeleri

Adres: Çamlık Mahallesi Menderes Caddesi No: 418 Gürçeşme-Buca / İzmir
Tel: 293 17 91
GÜÇSÜZLER EVİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Örnekköy’deki 
Müyesser Turfan Güçsüzler Evi, özellikle soğuk kış aylarında, çeşitli kaynaklardan gelen 
bildirimler doğrultusunda sokakta yaşayan evsiz vatandaşlara yemek ve barınma olanağı sağlar.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılır, ihtiyaç halinde Eşrefpaşa 
Hastanesi’nde tedavileri gerçekleştirilir. 3 ay olarak belirlenen barınma hakkı süresi ihtiyaç 
durumuna göre uzatılabilir.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşlardan yaşı uygun olanlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
İzmir İl Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar ile huzurevi ya da bakım merkezlerine 
yerleştiriliyor, çalışabilecek durumda olanlar ise Türkiye İş Kurumu İŞKUR’a yönlendirilerek iş 
bulmaları sağlanıyor.

Adres: 7449 Sok.  No: 16 Zübeyde Hanım  Mah. Örnekköy – Karşıyaka / İzmir
Tel: 361 71 51

Şiddet gören, maddi gücüne el konan, istemediği halde ilişkiye zorlanan, aşağılanan ya da 
ayrımcılığa uğrayan kadınlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi var.
Tüm kadınlar Kadın Danışma Merkezi’nden ücretsiz psikolojik, hukuki ve sosyal danışmanlık 
hizmeti alabilir, dilerse çocukları ile birlikte Kadın Sığınma Evi’ne konuk olabilir.

Kadın Danışma Merkezi iletişim bilgileri: 
 
Adres: Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü
Kültürpark Fuar Alanı – İzmir
Tel: 293 4 293    Faks: 445 30 88
E-posta: kadindanisma@izmir.bel.tr
kadindanisma.izmir.bel.tr

YARDIMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de yaşayan herkesi zor gününde de yalnız bırakmamayı hedef 
edinerek faaliyetlerini sürdürür. Bu amaçla ihtiyaç sahibi kişilerin sosyal hayata katılımını, sadece 
yardım dağıtarak değil, sorunlarına kalıcı çözüm üreterek destekler.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na aşağıdaki konularda 
başvurabilirsiniz. 

 

KENT EKMEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği tüm kültür sanat etkinliklerinin ayrıntılı bilgisine 
www.izmir.bel.tr/Kultursanat adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Bu adres üzerinden dilerseniz, gitmek istediğiniz konser, tiyatro, sergi ya da sinema için bilet satın 
alabilir, kültür sanat merkezlerine ilişkin detayları araştırabilir ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi 
kültür sanat haberlerini okuyabilirsiniz.

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
Adres: Mithatpaşa Caddesi No: 1087 Güzelyalı / İzmir
Telefon: 293 38 18
www.aassm.org.tr

İZMİRSANAT
Adres: Kültürpark Fuar Alanı 26 Ağustos Kapısı yakını
Telefon: 293 40 49
www.izmirsanat.org.tr

İSMET İNÖNÜ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
Adres: Kültürpark Fuar Alanı Lozan Kapısı yakını
Telefon: 293 46 04 

ATATÜRK FUAR AÇIKHAVA TİYATROSU
Adres: Kültürpark Fuar Alanı
Telefon: 293 17 05

AHMET PİRİŞTİNA KENT ARŞİVİ VE MÜZESİ
Adres: Şair Eşref Bulvarı No: 1-A Çankaya / İzmir
Telefon: 293 39 00
www.apikam.org.tr

ÇETİN EMEÇ SANAT GALERİSİ
Adres: 900 Sokak No: 17 Hisarönü / İzmir
Telefon: 293 35 22

BORNOVA AŞIK VEYSEL AMFİ TİYATRO
Telefon: 293 19 47 

TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI KÜLTÜR MERKEZİ
Telefon: 293 10 91

SPOR AKTİVİTELERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları yüzmeden futbola, basketboldan tekvandoya 21 ayrı 
branşta, 11 merkezde sporcu yetiştiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi spor okullarına ve spor merkezlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için:
www.ibsbspor.org
Adres: Celal Atik Spor Salonu Kültürpark Fuar Alanı / İzmir
Tel: 445 67 54
E-posta: bilgi@izmirbsbspor.org 

ASARLIK SPOR KOMPLEKSİ SPOR OKULU
Masa tenisi salonu, basketbol, jimnastik, pilates, tekvando, judo, kondisyon ve güreş eğitimleri 
Asarlık Spor Kompleksi Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Salon çevresinde ayrıca, 2 adet açık alan basketbol sahası ve 2 adet futbol sahası bulunur.
Adres: Evka-4 Spor Tesisleri 
Tel: 351 38 66 

ASARLIK ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU
Badminton, step, aerobik, sağlıklı yaşam, basketbol eğitimleri Asarlık Çok Amaçlı Spor 
Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21

BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI
Tenis eğitimleri Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilir.
Adres: Kızılay Mahallesi 506 sok. Bornova / İzmir
Tel: 293 38 76
 
BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI BUZ SPORLARI SALONU
Buz Hokeyi, buz dansı, artistik patinaj, senkronize buz dansı eğitimleri Bornova Aşık Veysel 
Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 293 42 12

EKREM AKURGAL YAŞAM PARKI BAYRAKLI SPOR OKULU
Basketbol, voleybol, futbol, step, aerobik, pilates, jimnastik ve tekvando eğitimleri Ekrem Akurgal 
Yaşam Parkı Bayraklı Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21 
 

HALKAPINAR ATATÜRK SPOR SALONU SEHA AKSOY ATLETİZM PİSTİ
Atletizm eğitimleri Halkapınar Atatürk Spor Salonu Seha Aksoy Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21
 
İNCİRALTI SPOR TESİSLERİ BALÇOVA
Faydalanmak isteyen sporseverler için halı saha, voleybol, açık basketbol alanları ile tenis 
kortları bulunmaktadır.  
Tel: 278 06 00 

İNCİRALTI KAYIK ALANI
Kano eğitimleri bu bölgede düzenlenmektedir.
Tel: 425 04 21

BOSTANLI REKREASYON ALANI TESİSLERİ
Tenis eğitimleri düzenlenmektedir.
Ayrıca rekreasyon alanında faydalanmak isteyen sporseverler için 4 tenis kortu, 3 basketbol 
sahası, bir adet de kondisyon aletleri parkı bulunur.
Tel: 362 48 28 
 
BAYRAKLI ÇİÇEK FUTBOL SAHASI
Tel: 345 87 47
 
YEŞİLYURT FUTBOL SAHASI 
Tel: 228 75 75

Vefat eden vatandaşın ölüm raporu; bağlı bulunduğu belediyenin sağlık işleri müdürlüğünden 
veya sağlık ocağı doktorundan alınır.
Vefat gece geç saatlerde olmuş ise doktordan veya sağlık kurumundan ölüm raporu alındıktan 
sonra Mezarlıklar Müdürlüğü’nün ALO 188 No’lu telefonunu arayıp bilgi veriniz. 
Araç kısa sürede gelir ve cenaze teslim alınır. 
İşlemler için sabah Ölüm Raporu ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile ilçe belediyesi sağlık işleri 
müdürlüğüne müracaat edilir. Ölüm Raporu, Gömü İzin Belgesi’ne dönüştürülür. 
Hastanede vefat olduğunda, Gömü İzin Belgesi hastane tarafından düzenlenir. 
Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanını getirmeyi unutmayınız. 
Gömü İzin Belgesi alınan cenazelerin defin işlemleri Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe’de ikamet 
ediyorsa Soğukkuyu Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde; Buca ve Gaziemir ilçelerinde ikamet 
ediyorsa Buca Kaynaklar Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde veya istek doğrultusunda 
Yenişehir’de bulunan Mezarlıklar Müdürlüğü Defin İşlemleri Servisi tarafından, mesai saatlerinde 
yapılır.
Daha önce aile kabristanı almış olanların yeni vefatlarında gömü işlemlerinde “aile kabristanı” 
olduğuna dair belgeyi de getirmeleri gerekmektedir. Defin işlemleri esnasında yıkama, araç, 
morg, gömü yeri ve ruhsat ücreti tahsil edilir. 
Vefat edenin ölüm raporunu 3 gün sonra merkezden alabilirsiniz. 
Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek durumda olanlar, muhtardan Fakir 
İlmühaberi getirdikleri takdirde  tüm işlemleri ücretsiz yapılır; vefat eden Doğançay Mezarlığı’na 
defnedilir. 
Cenazenin başka bir şehre nakli gerekiyorsa İlçe Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden Yol Nakil Belgesi 
alınıp, ilaçlanıp tabut mühürlendikten sonra soğutmalı cenaze araçları ile bedeli karşılığında nakil 
yapılır.

Üste Gömü İşlemleri
Bir mezarın üstüne, 5 yıl geçtikten sonra 1. dereceden yakınının gömüsü yapılabilmektedir. 
Daha önce ölmüş olanın defin belgesi temin edilir ve üste gömü formu ile birinci dereceden 
yakınının muvaffakatı alınarak gömü işlemi yaptırılır. 
Gömüsü yapılan mezarların mezar üstü inşaat yapımı gömü tarihinden en erken 3 ay sonra 
Mezarlıklar Müdürlüğü’nden inşaat ruhsatı alınarak yapılır. 

ALO 188 No’lu özel hat, 24 saat kesintisiz hizmeti vermektedir.
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Hızlı, güleryüzlü ve güvenilir iletişim için buradayız.

Çünkü,
  

  alanında yetkin personelimizle başvurularınızı almak için sizi bekliyoruz.
  İşlemlerinizin yapılmasını beklerken size evinizin rahatlığını sunuyoruz.

  Başvurunuzun takibini yapıyor, sizlerle yeniden görüşmek için sabırsızlanıyoruz.
  İzmir için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmak bize mutluluk veriyor.

Çünkü,

biz kocaman bir aileyiz.

Çünkü,

İZMİR BİZİM EVİMİZ.

  

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HALKLA İLİŞKİLER ve MUHTARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bu küçük rehberi sizler için hazırladık.
İstedik ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü hizmetlere ulaşmanın en kolay yolu 
hep elinizin altında olsun.
Bu kitapçıkta yanıtını bulamadığınız tüm sorular için bize danışabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü olarak 5 farklı 
birimle hizmetlerimizi sürdürüyoruz.
Bize ister telefonla, ister internet aracılığıyla, ister muhtarınızla görüşerek ya da isterseniz 
şahsen İzmir Büyükşehir Belediyesi binasına gelerek ulaşabilirsiniz.

Hemşehri İletişim Merkezi

“Bize kısaca HİM diyebilirsiniz.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı dinamik ve güleryüzlü bir ekibiz.

E-posta, web adresi, kiosk (metro istasyonlarında bulunan elektronik iletişim sistemi), 
faks ve mektup aracılığı ile bize ulaştırdığınız başvuruları kayıt altına alıyor, 
birimlerden ilgili yanıt geldiğinde en kısa sürede sizlere geri dönüş yapıyoruz.

Doğrudan ve kolay iletişimin adresi, HİM’e ulaşmak çok kolay.

him@izmir.bel.tr
www.him.izmir.bel.tr
www.izmir.bel.tr
www.twitter.com/izmirhim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak / İzmir

Faks: 293 39 95

Çağrı Merkezi

7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz Çağrı Merkezi’nde, uzman operatörlerimiz aracılığı ile başvurularınızı 
kayıt altına alıyor, ilgili birime yönlendiriyor ve işlem sonucunda sizleri haberdar ediyoruz.

Çağrı Merkezi’ne ulaşmak için aramanız gereken numara:
444 40 35

* Çağrı Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
İZSU’ya ilişkin başvuruları ALO 185 numaralı hattan kabul etmektedir.

Muhtarlar Masası

Yerel yönetimin ilk kademesi olan muhtarlarımızın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile doğrudan ve 
kolay iletişim kurmalarını Muhtarlar Masası ile sağlıyoruz. 
Dilek, öneri ve şikâyetlerinizi muhtarlarınız aracılığı ile de bize ulaştırabilirsiniz. 
Hizmet odaklı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Muhtarlar Masası ile muhtarlarımızı 
faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmenin yanı sıra, onların teknik donanım ve 
sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyoruz.

Muhtarlarımız için iletişim numaralarımız:
Tel: 293 15 90 – 293 15 31 – 293 12 76
Faks: 293 19 26

Santral

Hafta içi 08.00 – 17.00 saatleri arasında gelen tüm çağrılara cevap vererek ilgili birime 
yönlendiriyor, ayrıca birimler arası ve dış arama yetkisi olmayan birimlerin görüşme 
yapabilmelerini sağlıyoruz.

Santral numaramız: 293 12 00

Merkez -1 Telsiz

Emniyet ekipleri, belediye birimleri ve ilçe belediyelerinden telsiz ve telefon aracılığıyla iletilen 
ihbarların en kısa sürede ilgili birime aktarılmasını sağlıyor, acil müdahale gerektiren anlarda 
birimler arası koordinasyon kuruyoruz.

Tel: 293 13 14 – 293 11 00 - 293 11 98  /  Faks: 293 10 99

                           

İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Kurtarma ve Sağlık ekibi AKS, 7 gün 24 saat kesintisiz acil 
yardım hizmeti vermektedir.

Trafik kazası, yangın, patlama, su baskını, doğal afet, can kurtarma durumlarında cep telefonu, 
sabit telefon ya da ankesörlü telefonlardan ücretsiz telefon hattı 110’u arayabilirsiniz.

Suç teşkil eden bir durumla karşılaştığınızı düşünüyor ve kolluk kuvvetlerine ihtiyaç duyuyorsanız 
Emniyet Genel Müdürlüğü acil ihbar ve yardım hattı 155’i aramalısınız.

Acil durum görüşmelerinde yetkililere, sakin bir ses tonu ve anlaşılır ifadeler ile bulunduğunuz 
adresi, acil durumun türünü ve tehlikede olan kişi sayısını bildiriniz.

 

ULAŞIM VE ULAŞIM KARTLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanına hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması 
için kara-deniz-demir yolu entegrasyonunu hedef edinerek ulaşım hizmetlerini sürdürür.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu taşıt seçenekleri arasında temel olarak otobüs, 
metro, banliyö sistemi, yolcu gemisi, arabalı vapur, bisiklet ve faytonlar yer alır.
Gitmek istediğiniz yere en kolay nasıl ulaşabileceğinizi öğrenmek için güzergâh ve taşıt 
seçeneklerinizi gösteren Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi’nden yararlanabilirsiniz.
Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi: asps1.unibel.com.tr
 
İzmirim Kart
Toplu ulaşım araçlarından yararlanmak için İzmir’de “İzmirim Kart” adı verilen elektronik kart 
sistemi kullanılır. İzmirim Kart, tüm toplu taşıma araçlarında geçerlidir ve kentin hemen her 
köşesinde bulunan İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan temin edilebilir. 
İzmirim Kart’ı yalnızca bir defa satın almanız yeterlidir. Kartın geçerlilik süresi yoktur. İster yetkili 
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan, ister aktarma merkezlerindeki otomatlardan 
dilediğiniz zaman ve dilediğiniz kadar bakiye yüklemesi yapabilirsiniz. Bakiyeniz, kartınızı taşıt 
araçlarında bulunan elektronik sayaçlara gösterdikçe azalır. Bakiye tükendiğinde karta yeniden 
yükleme yapmanız gerekir.
Size en yakın İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’nı www.eshot.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

90 Dakika Uygulaması
İzmir’de toplu ulaşım araçlarını tercih eden yolcuların İzmirim Kart bakiyelerinden 90 dakika 
içinde yalnızca ilk binişlerinde bilet ücreti düşer.
İzmirim Kart’ınızı araçlardaki elektronik sayaca göstermenizi takip eden 90 dakika boyunca, 
tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilirsiniz.
90 dakika sonraki ilk yolculukta kart bakiyenizden yeniden bir binişlik ücret düşer.

3-5 Bilet
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktaları’nda bulunan “3-5 Bilet” isimli kartlarla da yolculuk 
yapabilirsiniz. 3-5 Bilet üç farklı seçenekle satışa sunulur; iki binişlik, üç binişlik ya da beş binişlik 
alternatifleri mevcuttur. İzmirim Kart’tan farklı olarak 3-5 Bilet ile 90 dakika uygulamasından 
yararlanılamaz. 3-5 Bilet’e yeniden yükleme yapılamaz. 3-5 Bilet’in geçerlilik süresi ilk kullanım 
tarihinden itibaren 35 gündür.

Otobüs
Otobüs ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına ESHOT Genel Müdürlüğü 
tarafından sürdürülür.

İzmir şehir merkezinde otobüs seferleri 24 saat kesintisiz olarak gerçekleştirilir.
Baykuş adı verilen gece otobüsleri gece 12’den sabah 6’ya kadar bir saat arayla şehir merkezi 
Konak ile Evka-3, Tınaztepe, Gaziemir, Balçova ve Çiğli arasında karşılıklı hareket eder.
Otobüs sefer saatleri, hat numaraları ve güzergâhlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için ESHOT’un resmi 
internet sitesini ziyaret edebilir ya da çağrı merkezini arayabilirsiniz.
www.eshot.gov.tr    
Çağrı Merkezi: 320 0 320

Metro
Metro ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İzmir Metro A.Ş. tarafından 
sürdürülür. İzmir metro ağı kapsamında 17 metro istasyonu bulunur. Bunlar sırasıyla Fahrettin 
Altay, Poligon, Göztepe, Hatay, İzmirspor, Üçyol, Konak, Çankaya, Basmane, Hilal, Halkapınar, 
Stadyum, Sanayi, Bölge, Bornova, Ege Üniversitesi ve Evka – 3 istasyonlarıdır. Hilal, yolcuların 
banliyö sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur. Halkapınar, hem banliyö sistemine 
geçiş istasyonu hem de otobüslerin aktarma merkezidir. Fahrettin Altay istasyonundan da 
otobüslerin aktarma merkezine ulaşılabilir. Metro sefer saati ve ücretlerine ilişkin ayrıntılı bilgi 
için Metro A.Ş. resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
www.izmirmetro.com.tr

Banliyö
İzmir’de banliyö ile toplu ulaşım hizmetleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD’nin %50 
ortaklığı ile kurulmuş olan İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi A.Ş, kısa adıyla İZBAN tarafından 
sürdürülür. İZBAN ağı kapsamında, Cumaovası ile Aliağa arasında yer alan 32 istasyon bulunur.
Hilal, yolcuların metro sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur.
Halkapınar ise hem metro sistemine geçiş istasyonu, hem de otobüslerin aktarma merkezidir.
İZBAN sefer ve ücretlerine ilişkin bilgi için İZBAN internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
www.izban.com.tr

Yolcu Gemisi ve Arabalı Vapur
Yolcu gemisi ve arabalı vapur ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına 
İZDENİZ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Yolcu gemisi seferleri Bostanlı, Karşıyaka, Bayraklı, Alsancak, Pasaport, Konak, Göztepe ve 
Üçkuyular olmak üzere 8 iskeleden yapılır.
Günübirlik tatil yaparak denizin tadını çıkarmak isteyenler için yaz sezonu boyunca Yassıcaada’ya 
da yolcu gemisi seferleri düzenlenir. 
Arabalı vapur seferleri ise Üçkuyular ve Bostanlı iskeleleri arasında şehir içi trafiğine girmeden 
keyifli, güvenli ve hızlı yolculuk imkânı sağlar.
Yolcu gemilerinin ve arabalı vapurların sefer saat ve tarifelerini iskelelerden temin edebileceğiniz 
broşürlerden ya da İZDENİZ resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.
www.izdeniz.com.tr

Bisiklet
İzmir’de motorlu araç kullanımını azaltmak, çevre kirliliğini ve trafik sorununu en aza indirmek ve 
sağlıklı yaşamı özendirmek amacı ile kent bisikleti kiralama sistemi BİSİM oluşturulmuştur.
Şehir merkezinde sahil şeridi boyunca rastlayacağınız bisiklet istasyonlarından dilediğiniz saatte 
bisiklet kiralayabilir, bisikletinizi istediğiniz güzergâhta kullanabilir ve herhangi bir istasyona 
bırakabilirsiniz.
BİSİM sistemi ile ister kredi kartı kullanarak, ister sisteme üye olarak bisiklet kiralayabilirsiniz.
Üyelik işlemleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
BİSİM üyesi olmak, kira ücretlerini öğrenmek, kira koşulları ve istasyonlar hakkında ayrıntılı 
bilgiye ulaşmak için BİSİM resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz.
www.bisim.com.tr  
Tel: 433 51 55

Fayton
İzmir’de ulaşım seçeneklerinin en keyiflisi kentin simgesi haline gelen faytonlardır.
Fayton hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Tarihi görünüşü örnek alınarak özgün modeline uygun yapılan Victoria Klasik tipi modern 
faytonlar, özel giyimli, sürüş, davranış, duruş ve yabancı dil eğitimi almış sürücüler tarafından 
idare edilir ve Haflinger cinsi atlar ile çekilir.
Siz de bu keyfi yaşamak için İzmir Limanı, Gündoğdu Meydanı ya da Konak Pier istasyonlarından 
faytona binebilir, dilerseniz sahil şeridinde, dilerseniz tarihi noktalara doğru nostaljik bir gezinti 
yapabilirsiniz.
Ayrıca, özel günlerinizde önceden randevu almak ve gerekli ödemeleri karşılamak kaydıyla 
fayton kiralayabilirsiniz.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Tur Otobüsleri
İzmir’i, şehir merkezinde panoramik bir tur atarak tanımak isteyen yerli ve yabancı turistler için 
tasarlanan üstü açık tur otobüsleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından işletilir.
Otobüslerde Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca anlatımların yapıldığı rehber 
kulaklıklar bulunur. Ayrıca 6 dilde hazırlanmış güzergâh haritalı İzmir broşürleri de tur 
otobüslerini kullanan yolculara hediye edilir.
Tur otobüsleri için alınan biletler 24 saat geçerlidir. Otobüslerden güzergâh üzerindeki herhangi 
bir durakta inebilir ve aynı biletle yeniden binebilirsiniz.
Panoramik şehir turları saat 09.30’da başlar. Her 30 dakikada bir hareket eden otobüslerin son 
sefer saati ise 16.00’dır.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Kayıp Eşya
Otobüs, metro, banliyö, yolcu gemisi ya da arabalı vapurda eşyanızı unutursanız kayıp eşya 
bürolarına danışabilirsiniz.
ESHOT – İZULAŞ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: 544 Sok. No: 2 Yağhaneler - Konak / İzmir 
Tel: 250 29 77
Kayıp eşyanızın durumunu www.eshot.gov.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Kayıp Eşya Formu’nu doldurarak da 
sorgulayabilirsiniz.
METRO Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Halkapınar İstasyonu / İzmir
Tel: 461 54 45 / Dahili: 9255
İZBAN Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Salhane İstasyonu / İzmir
Tel: 398 32 32
İZDENİZ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Bostanlı Vapur İskelesi Bostanlı / İzmir
Tel: 330 50 71

ULAŞIM KARTLARI

Toplu ulaşım kartları ile ilgili tüm işlemler ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları 
Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülür.
Kart talebi, yenileme, çalınma-arıza bildirimi, bakiye itirazı, dolum-kullanım bilgi talebi gibi 
ulaşım kartlarına ilişkin her konuda Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne danışabilirsiniz.
Adres: Milli Kütüphane Cad. No: 10/1C Konak – İzmir
Tel: 483 64 63

ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI

Engelli Bireyler
Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan kişiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen 
Engelli Kimlik Kartı ya da daha önce verilen Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Engelli 
Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanlarını görevli personele göstererek toplu ulaşım araçlarından 
ücretsiz faydalanır. 
Kartlarında “Ağır Engelli” olarak belirtilen ya da “Ulaşımda Refakatçi Hakkı Vardır” ibaresi bulu-
nan kişiler ise kendileri ile birlikte bir refakatçi ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlana-
bilir.
65 Yaş ve Üzeri 
İzmir’de 65 yaş ve üzeri herkes, nüfus cüzdanlarını yetkili görevlilere göstererek toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

Şehit Aileleri
Şehit Aileleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen Şehit Ailesi Kartı ya da 
ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından verilen bakiye 
gerektirmeyen İzmirim Kart ile toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabilir.

Gaziler
Gaziler ve gazi yakınları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kendilerine verilen 
Gazi Kartı ya da Gazi Ailesi Kartı ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

ÜCRETSİZ ULAŞIM KARTLARI

TÜİK Kartı: Sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için alanda 
görevlendirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) personeli, görev süresince, toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

PTT Kartı: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT bünyesinde dağıtıcı olarak görev yapan 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur personel toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Zabıta Kartı: İzmir sınırları içindeki belediyelerde çalışan zabıta memur personel toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

Basın Kartı: Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen Sarı Basın Kartı sahibi  
basın mensupları toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Polis Kartı: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapan 
emniyet hizmetleri sınıfı personeli toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Orman Muhafaza Kartı: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza 
memurları resmi üniformalı oldukları sürece toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanır.
 
İNDİRİMLİ ULAŞIM KARTLARI

Öğrenci Kartı: Öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından verilen Öğrenci Kartı ile toplu 
ulaşımdan indirimli faydalanır. Öğrenci kartı öğretim yılı başında okul idareleri tarafından 
gerçekleştirilen toplu başvurular aracılığı ile hazırlanır. Toplu başvurudan yararlanamayan 
öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü resmi internet adresi www.eshot.gov.tr üzerinden bireysel 
başvuruda da bulunabilir. İzmir dışında öğrenim gören öğrenciler indirimli seyahat edebilmek için 
üniversitelerinden aldıkları kimlik kartları ya da öğrenci belgesi ile ESHOT Genel Müdürlüğü 
resmi internet adresi üzerinden bireysel başvuruda bulunabilir.
 www.eshot.gov.tr

Öğretmen Kartı: Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma 
Bakanlığı’na bağlı örgün eğitim kurumlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 
kadrolu olarak çalışan eğitim ve öğretim sınıfı personeli Öğretmen Kartı ile toplu ulaşım 
araçlarından indirimli olarak yararlanır.

60 Yaş Kartı: İzmir sınırları içinde ikamet eden 60-65 yaş arası kişiler, günün her saatinde 
öğrenci tarifesi ödeyerek toplu ulaşımdan indirimli yararlanır. 

ÇEVRE

İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre ve insan sağlığını korumak ve iyileştirmek amacı ile çevre 
kirliliğine yol açan her türlü kirleticiye karşı gerekli önlemleri alır ve ilgili denetimleri sürdürür.

Evsel Atıklar
İzmir’de çöp konteynerlerinde biriken evsel atıkların özel atık toplama araçları ile toplanması, 
sokaklar söz konusu olduğunda ilçe belediyelerinin, ana arterler söz konusu olduğunda ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundadır.
İlave çöp konteyneri konulması, çöp konteynerlerinin yıkanması gibi talepler ya da çöplerin 
düzenli toplanmaması ya da toplanırken gürültü yapılması gibi şikâyetlere ilişkin başvurular 
sokak konteynerleri ile ilgili ise ilçe belediyelerine, cadde konteynerleri ile ilgili ise İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmelidir.

Tıbbi Atık
Hastaneler, veteriner klinikleri, poliklinikler, tıbbi tahlil laboratuvarları, muayenehaneler ve diş 
kliniklerinden çıkan tıbbi atıklar, konusunda yetkin eğitimli personel aracılığı ile özel araçlarla 
toplanır ve sterilizasyonu gerçekleştirilmek üzere çevreye zarar vermeden bertaraf tesislerine 
iletilir.

Sanayi Atıkları
Evsel nitelikli ya da düzenli depolama kriterlerine uygun ve analizi yapılmış sanayi atıkları, ilgili 
firmalar tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Düzenli Çöp Depolama Tesisi’ne getirildiği 
takdirde bertaraf edilir.

Moloz Atıkları
Çeşitli kurum ve kuruluşlar inşaat ya da yıkıntı atıklarını, ilçe belediyelerinden Ek-2 belgesi 
aldıktan sonra izinli taşıyıcılar aracılığı ile yasal moloz depolama alanlarına bırakabilir.
İzmir’deki moloz depolama alanlarını öğrenmek, inşaat ya da yıkıntı atıklarını uygun alanlara 
bırakabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak 
başvuruda bulunabilirsiniz.

İlaçlama ve Haşere ile Mücadele Çalışmaları
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca modern yöntemlerle sürekli olarak sivrisinek ile 
mücadele çalışmaları gerçekleştirir.
Hamamböceği, bit, pire, karasinek gibi haşere ve fare mücadelesi için ise hem iç hem de dış 
mekânlara özel ilaçlama çalışmaları yapılır. 
Sokak ve caddelere yerleştirilen çöp konteynerleri haşere üremesine karşı düzenli olarak ve 
talep üzerine ilaçlanır.

İhtiyaç duyduğunuz ilaçlama çalışması için Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü’nü 
arayabilirsiniz. 

Tel: 293 37 14 - 15

Hava Kirliliği
Karşıyaka, Bornova, Güzelyalı ve Alsancak’ta bulunan modern hava kirliliği ölçüm istasyonlarında 
yapılan ölçümlerle hava kirliliği değerleri 24 saat aralıksız olarak izlenir.
Hava kirliliği denetim ekibi, kalitesiz yakıt kullanan, satan ya da kalorifer, kazan, baca bakım ve 
temizliklerini yapmayan konut, işyeri ve sanayi tesislerini tespit eder. Kirliliğin önlenebilmesi için 
denetimleri yapar ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
Hava kirliliğine sebep olduğunu düşündüğünüz kişi ya da kuruluşları Hava Kirliliği Denetim 
Birimi’ne bildirebilirsiniz.

Tel: 293 13 84

Gürültü Kirliliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi yalnızca birinci sınıf gayri sıhhi işletmelere ilişkin gürültü kirliliği 
denetimlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. 
Gürültü kirliliğine yol açan diğer her türlü kurum, kuruluş ya da konutların denetimi ilçe 
belediyelerinin görevidir.
Bu nedenle eğer gürültü kaynağı birinci sınıf gayri sıhhi işletme ise HİM’e başvurabilir, değil ise 
başvurunuzu ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi uyuşmazlıkların çözümünde konu ile ilgili uzman ekip ve teknik 
destek sağlar.

Körfez Denetimi
İzmir Körfezi’ne atık bırakan, limanda yük alımı ve boşaltımı sırasında çevre kirliliği yaratan 
gemileri Körfez Denetim Ekibi kontrol eder. Deniz yüzeyindeki atıkları toplayarak körfezin temiz 
tutulmasını sağlar.
Denize atık madde bıraktığını tespit ettiğiniz kişi, kurum ya da kuruluşlara ilişkin bildirimlerinizi 
Körfez Denetim Şefliği’ne iletebilirsiniz.

Tel:  293 14 26 

SU VE KANALİZASYON İŞLEMLERİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İZSU; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları 
dahilinde yaşayanların içme suyu ve atık su hizmetlerini, çevre ve insan sağlığını esas alarak, 
etkin, verimli ve kesintisiz olarak yürütür.
Su ve atık su işlemlerine ilişkin ihtiyaç duyduğunuz her konuda danışmak için 185 numaralı 
telefon hattını arayabilir ya da Cumhuriyet Bulvarı No: 16 - Konak adresinde bulunan İZSU Genel 
Müdürlüğü’nü ziyaret edebilirsiniz.

YENİ ABONE
Yeni abonelik için gerekli belgeler:
•  Yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı) aslı ve fotokopisi
•  Numaralandırma krokisi ya da belgesi aslı ve fotokopisi
•  Tapu aslı ve fotokopisi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Kanal ruhsatnamesi
•  DASK (Doğal Afet Sigortası) belgesi (15.06.2004 tarihinden sonra yapı kullanma izin belgesi 
almış olanlar için)
Abone ücreti, ilgili yetkililer tarafından tespit çalışması yapıldıktan sonra, bağlanacak suyun 
şebekeye olan mesafesi, çapı gibi özellikler dikkate alınarak belirlenir.
Piyasadan temin edeceğiniz yeni su sayacı; İZSU standartlarına uygun, gliserin korumalı ve yaş 
tip su sayacı olmalıdır.

SAYAÇLAR
Sayaç Değiştirme
İZSU Genel Müdürlüğü ya da ilgili şube müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunmanız halinde, 
“sayaç değiştirme bülteni” düzenlenir ve arızalı olduğu tespit edilen sayaç değiştirilir.
Sayacın sarfiyat göstermediği dönemler için ise geriye dönük kıyas tahakkuku yapılarak ödeme 
miktarı belirlenir.

Su Faturasına İtiraz
Su faturasında belirtilen kullanım ve ödeme miktarlarının hatalı olduğunu düşünüyorsanız bağlı 
bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz.
İtiraz durumunda, sayacınızın kontrolü için İZSU tarafından düzenlenen dilekçe Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’ne gönderilir.
Faturaya itirazda bulunduysanız, işlem sonuçlanana kadar ödemeyi izinli duruma getirme 
talebinde bulunabilirsiniz.

Kontrol sonucunda sayacınız arızalı çıkarsa ve fatura bedelinizi itiraz öncesinde yatırmış iseniz 
ödemiş olduğunuz tutar, isteğinize bağlı olarak ya müteakip ödemenizde otomatik olarak 
düşürülür ya da tarafınıza ödenir.

Abonelik Dondurma (Geçici Kapama İşlemi)
Belirli bir süre için kullanılmayacak konut ya da iş yeri için geçici kapama işlemi yapılabilir. 
Geçici kapama uygulanacak tarihler verilen dilekçede belirtilmelidir.
Bu işlemin gerçekleşmesi için, abone numaranıza kayıtlı herhangi bir borç bulunmaması 
gerekmektedir. Bu durumda, abone servisi sayacı sökmeden geçici kapama işlemi yapabilir. 
Geçici sürenin bitimine kadar sarfiyat faturası düzenlenmez.

Abone İptal İşlemi
Aboneliğinizin iptalini istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurunuz.
Abone numarasına kayıtlı tüm borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız. 
Sayaç söküm işlemi yapıldıktan sonra abone teminatı tarafınıza iade edilerek işlem tamamlanır.

İsim değişikliği
Abone ismi değişikliği talep ediyorsanız, bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ve 
kimlik fotokopisi, DASK poliçesi, tapu ya da ikametgâh belgesi ile birlikte başvurunuz. 
Abone numaranıza kayıtlı tahakkuk ve tahsilat borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız.  
Başvurunuz sonucunda teminat ücreti alınarak sözleşme imzalanır ve işlem tamamlanır.
 
Su açma işlemi
Yazılı talepte bulunarak yerinden kaldırdığınız sayacınızı yeniden bağlamak ya da kesilen 
suyunuzu yeniden açtırmak istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne 
başvuruda bulunabilirsiniz. 
Sayacınız borcunuzdan ötürü yerinden kaldırıldıysa ya da borç nedeni ile suyunuz kesildiyse 
gerekli ödemeyi yaptığınız takdirde sayacınız yeniden takılarak, suyunuz açılır.

Çok Sayaçtan Tek Sayaca 
Apartmanınızda her daireye ait ayrı sayaçlarınızı söktürmek ve hidrofor sistemi ile ortak 
su kullanmak istiyorsanız, apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu çok sayaçtan tek sayaca 
geçiş sağlanır.

Tek Sayaçtan Çok Sayaca Geçiş
Tek sayaçla hidrofordan ortak su kullanıyorsanız ve sayaçlarınızın ayrılarak farklı abonelikler 
oluşturulmasını istiyorsanız apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu tek sayaçtan çok sayaca 
geçiş sağlanır.

İZSU Şebekesi Dışındaki Kaynaklardan Temin Edilen Suyun Kullanılması

İZSU şebekesi dışındaki kaynaklardan temin ettiğiniz suyu kullanıyorsanız, ilgili İZSU Şube 
Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak Atık Su Abonelik Sözleşmesi imzalamanız gerekir.
Abonelik ücreti, sözleşme imzalandıktan ve sayaç bağlandıktan sonra ilk sarfiyat faturasına 
eklenir.

Ayrıca İZSU Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak için Alo 185 numaralı hattı arayarak;
•  Su ve kanalizasyon şebeke arızalarını günün her saati bildirebilir,
•  Semtinizdeki planlı su kesintilerini öğrenebilir, 
•  Kaçak su kullanımlarını ihbar edebilir,
•  Dış mekânlardaki kanallardan kaynaklanan koku şikâyetlerinizi iletebilirsiniz.

Yaşadığınız bölge ile ilgili, 
•  Yağmur suyu ızgarası
•  Su tahliye hattı yenilemesi
•  Dere ıslahı yapımı
•  Dere üstü yaya köprüsü yapımı talebinde bulunabilirsiniz.
Dilek, öneri ve şikâyetleriniz ilgili birimlere aktarılacak, tarafınıza en kısa sürede geri dönüş 
yapılacaktır.

İZSU’nun sağladığı tüm hizmetlere ilişkin ayrıntılı bilgi için: 
www.izsu.gov.tr

İMAR İŞLERİ 

Parsel planlama, numaralandırma, yapı ruhsatı verme, yapı kullanım izni verme, ruhsatsız/kaçak 
yapılaşmayı önleme gibi her türlü imar uygulaması yetki ve sorumluluğu ilçe belediyelerine aittir.
Söz konusu konulara ilişkin başvurularınızı ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile İmar Denetim Dairesi 
Başkanlığı görev yetki ve sorumlulukları ise;

•  İmar yönetmeliği, yüksek yapılar yönetmeliği, otopark yönetmeliği uygulama esasları gibi 
gerekli yönetmelikleri hazırlamak, mevcut yönetmeliklere ilave ya da düzenlemeler yapmak,
•  İlçe belediyelerine esas olmak üzere otopark bölge sınırları bedellerini saptamak ve 
güncelleştirmek,
•  Yüksek Yapılar Yönetmeliği gereğince İnceleme Kurulu’nu toplayarak alınan kararları talep 
sahibine ve ilgili meslek odalarına bildirmek,
•  İmar denetimleri yapmak,
•  İmar mevzuatına ilişkin uygulamaları değerlendirmek ve uygulama birliğini sağlayıcı ve 
bağlayıcı koordinasyon kararları almak, uygulanmasını denetlemektir.

ALTYAPI KOORDİNASYON HİZMETLERİ

Altyapı koordinasyon hizmetlerinin başlıca amacı; şehrin temel altyapı çalışmaları için gerekli 
izinlerin sağlanması, çalışmaların denetiminin gerçekleştirilmesi ve koordinasyon içinde sonuca 
ulaştırılmasıdır.

Bunlar arasında öncelikli olarak:
•  İçme suyu ve kanal projeleri,
•  Elektrik, gaz, telefon, fiberoptik bağlantı hattı projeleri,
•  Banliyö ve metro enerji besleme projeleri,
•  Yollar ve kaplama hizmetleri yer alır.

Bu kapsamda, İzmir içinde altyapı çalışması yapmak isteyen kamu kurum-kuruluşları, 
özel-tüzel şahıslar AYKOME’ye müracaat ederek kazı izni almalıdır. 

İzinsiz veya ruhsata aykırı yapılan çalışmalarda iş durdurulur ve cezai işlem uygulanır.

Denetim ve tuhsat işlemleriniz için Altyapı Koordinasyon Merkezi’ni arayabilirsiniz.
Tel: 293 40 24 – 293 14 04

İLAN VE REKLAM DÜZENLEME İŞLERİ

İlan, reklam ve tanıtım araçlarının kullanımı İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam 
Yönetmeliği uyarınca düzenlenir. Söz konusu yönetmeliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi 
internet adresi www.izmir.bel.tr üzerinde bulunan dokümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

İlan ve reklam uygulamalarını bağlı bulunduğunuz ilçe sınırları içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız ilçe belediyesine, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’ne 
izin başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü iletişim bilgileri:
Tel: 293 42 44 
E-posta: kentestetigi@izmir.bel.tr

VETERİNERLİK HİZMETLERİ

Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların bakımı ve denetimi; mesai saatleri içinde öncelikli olarak 
bulundukları ilçe belediyelerinin, saat 18.00’den sonra ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
sorumluluğundadır. Sokak hayvanlarına ilişkin bakım, kısırlaştırma ya da gürültü konularında 
başvurularınızı bağlı bulunduğunuz ilçe belediyesine iletebilirsiniz.

Ancak engelli, ağır hasta ve kendine bakamayacak durumda olan ya da toplumla uzlaşamayan 
saldırgan sokak köpekleri ile sahipleri tarafından bakılamayan evcil köpekler İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Işıkkent Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne kalıcı olarak kabul 
edilir.

Saldırgan sokak köpeklerinin bakımevine kabulü, ancak bir kişinin yaralanmasına sebep olduğu 
ve o kişi yaralanmaya ilişkin doktor raporu beyan ettiği takdirde gerçekleşir.

Yaralı sokak hayvanları tedavi, kısırlaştırma ve aşı işlemleri yapıldıktan sonra (köpekler kulak 
küpeleri takılarak, kediler ise kulaklarına işaret bırakılarak) alındıkları bölgeye geri bırakılır.

Bakımları yapılmak üzere belediyeler tarafından alıkonulan sokak hayvanları 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu’na göre alındıkları yere geri bırakılmak zorundadır.

Köpek sahibi olmak isterseniz İzmir Büyükşehir Belediyesi Işıkkent Köpek Bakımevi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’ne güvenle başvurulabilirsiniz. Merkezden sahiplenilen köpeğiniz size 
aşıları yapılmış ve kısırlaştırılmış olarak ücretsiz teslim edilir.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunu gereğince yerel yönetimlerin sahipli hayvanlara hizmet 
vermesi yasaklanmıştır.
 
Yaralanmış sahipsiz sokak hayvanları için İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri 
Şube Müdürlüğü Acil Müdahale Ekibi’ne ulaşmak için:
293 39 80

ZABITA HİZMETLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehir içinde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için zabıta 
hizmetleri sürdürür. Bunu yerine getirirken kurallara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen 
ceza ve diğer yaptırımları uygular.

•  Çevreye zarar verdiği tespit edilen kuruluşların geçici olarak mühürlenmesi, kapatılması, 
işyeri sahipleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması,
•  Sebze ve meyve haline getirilen kaçak sebze meyveye el konulması, getirenler hakkında 
para cezası uygulanması,
•  İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliğine aykırı reklam panoları, bez afiş, tahta pano, levha ve 
tentelerin toplatılması, sahipleri hakkında para cezası uygulanması İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanlığı görevleri arasındadır.

Seyyar satıcıların yakalanması, mallarına el konulması, sağlığa zararlı ürünlerinin imha edilmesi, 
ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır.

Bu konulara ilişkin dilek, öneri ve şikayetlerinizi 444 40 35 numaralı telefondan HİM’e 
iletebilirsiniz.

Hatalı park eden araçların çekilmesi, kurtarılması ve götürülmesi yetki ve sorumluluğu ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda değil, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndedir.

EŞREFPAŞA HASTANESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, toplumun her kesimine kaliteli sağlık hizmeti 
sunan, ileri teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü bir sağlık kuruluşudur.
200 yatak kapasitesi, 9 ameliyat odası, 2 doğumhanesi bulunan Eşrefpaşa Hastanesi 600’e yakın 
personeli ile hızlı, güvenli ve etkili bir hizmet anlayışı oluşturma hedefi ile çalışır.

Hizmet Birimleri    

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Plastik Cerrahi    Aile Hekimliği   

Ortopedi ve Travmatoloji   Anestezi    Göğüs Hastalıkları  

Genel Cerrahi    Beslenme ve Diyet   Nöroloji   

Üroloji     Biyokimya Laboratuvarı  Kardiyoloji   

Göz     Patoloji Laboratuvarı   Psikiyatri   

Diş     Mikrobiyoloji Laboratuvarı  Dahiliye   

Radyoloji    Uyku Bozuklukları   Dermatoloji   

KBB     Spor Hekimliği   Enfeksiyon Hastalıkları 

Kadın Hastalıkları ve Doğum İlkyardım Eğitim Merkezi  Fizik Tedavi ve 

Çocuk ve Ergen Ruh    
Sağlığı ve Hastalıkları   

Ambulans Hizmeti

Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde iki adet kırmızı kuşaklı acil yardım ambulansı, 5 adet mavi 
kuşaklı hasta nakil ambulansı ve 1 adet tam teşekküllü diş sağlığı taraması ve tedavi hizmetleri 
aracı bulunur.
Ambulans ile nakil hizmetinden yararlanmak isterseniz www.esrefpasahastanesi.izmir.bel.tr 
adresinde bulunan Ambulans Talep Formu’nu doldurabilir ya da dilekçe yazarak Eşrefpaşa 
Hastanesi Başhekimliği’ne başvurabilirsiniz.

HUZUREVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi 70 dönüm arazi üzerinde bir adet çok katlı 
bina ve ikisi ağır bakım (geriatri) servisi olmak üzere 12 adet tek katlı servisten oluşur. Çok katlı 
binasında, 264 yaşlıya, 44 yaşlı kapasiteli ağır bakım servisinde ise hastalığı ağır seyreden 
yaşlılarımıza hizmet verir.

Huzurevine Kabul Şartları
•  60 yaş ve üzeri yaşta olmak
•  Günlük yaşam faaliyetlerini (yeme, içme, tuvalet gibi)bağımsız yapabilecek nitelikte olmak
•  Yatalak ya da devamlı yatarak tıbbi tedavi ve bakıma ihtiyacı olmamak
•  Beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını karşılamasına engel olacak sakatlığı ve bir hastalığı 
bulunmamak
•  Ruhsal sağlığı yerinde olmak
•  Bulaşıcı ve sürekli tedaviyi gerektiren ağır hastalıklara sahip olmamak
•  Uyuşturucu madde ve alkol kullanmamak
•  Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu Sosyal İnceleme Raporu ile saptanmış olmak

Başvuru Evrakları 
•  Başvuru dilekçesi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Ekonomik durum araştırma belgesi
•  4 adet fotoğraf 
•  Sağlık kurulu raporu (huzurevine yerleşme aşamasında istenir)

Verilen Hizmetler
•  Diyetisyen kontrolünde hazırlanan üç öğün yemek
•  Ara öğün olarak çay ve süt servisi
•  Doktorlar tarafından verilen poliklinik hizmeti
•  İleri tetkik ve tedavi için Eşrefpaşa Hastanesi’ne ve diğer hastanelere sevk işlemleri
•  Üç aylık rutin kan ve idrar taraması yaptırılması
•  Yıllık portör ve akciğer taraması yaptırılması
•  Uzman doktorlar tarafından önerilmişse fizik tedavi hizmeti
•  Sağlık durumu uygun yaşlılar için spor merkezi
•  Haftada bir gün çamaşır yıkama, ütüleme hizmeti
•  Sosyal aktiviteler (gezi, spor ve yürüyüş faaliyetleri, koro çalışmaları, yemek organizasyonları)
•  Sosyal servis ekibi tarafından sürdürülen psiko – sosyal destek çalışmaları
•  Kütüphane hizmeti
•  Elişi atölyesi
•  Hobi bahçeleri

Adres: Çamlık Mahallesi Menderes Caddesi No: 418 Gürçeşme-Buca / İzmir
Tel: 293 17 91
GÜÇSÜZLER EVİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Örnekköy’deki 
Müyesser Turfan Güçsüzler Evi, özellikle soğuk kış aylarında, çeşitli kaynaklardan gelen 
bildirimler doğrultusunda sokakta yaşayan evsiz vatandaşlara yemek ve barınma olanağı sağlar.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılır, ihtiyaç halinde Eşrefpaşa 
Hastanesi’nde tedavileri gerçekleştirilir. 3 ay olarak belirlenen barınma hakkı süresi ihtiyaç 
durumuna göre uzatılabilir.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşlardan yaşı uygun olanlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
İzmir İl Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar ile huzurevi ya da bakım merkezlerine 
yerleştiriliyor, çalışabilecek durumda olanlar ise Türkiye İş Kurumu İŞKUR’a yönlendirilerek iş 
bulmaları sağlanıyor.

Adres: 7449 Sok.  No: 16 Zübeyde Hanım  Mah. Örnekköy – Karşıyaka / İzmir
Tel: 361 71 51

Şiddet gören, maddi gücüne el konan, istemediği halde ilişkiye zorlanan, aşağılanan ya da 
ayrımcılığa uğrayan kadınlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi var.
Tüm kadınlar Kadın Danışma Merkezi’nden ücretsiz psikolojik, hukuki ve sosyal danışmanlık 
hizmeti alabilir, dilerse çocukları ile birlikte Kadın Sığınma Evi’ne konuk olabilir.

Kadın Danışma Merkezi iletişim bilgileri: 
 
Adres: Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü
Kültürpark Fuar Alanı – İzmir
Tel: 293 4 293    Faks: 445 30 88
E-posta: kadindanisma@izmir.bel.tr
kadindanisma.izmir.bel.tr

YARDIMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de yaşayan herkesi zor gününde de yalnız bırakmamayı hedef 
edinerek faaliyetlerini sürdürür. Bu amaçla ihtiyaç sahibi kişilerin sosyal hayata katılımını, sadece 
yardım dağıtarak değil, sorunlarına kalıcı çözüm üreterek destekler.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na aşağıdaki konularda 
başvurabilirsiniz. 

 

KENT EKMEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği tüm kültür sanat etkinliklerinin ayrıntılı bilgisine 
www.izmir.bel.tr/Kultursanat adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Bu adres üzerinden dilerseniz, gitmek istediğiniz konser, tiyatro, sergi ya da sinema için bilet satın 
alabilir, kültür sanat merkezlerine ilişkin detayları araştırabilir ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi 
kültür sanat haberlerini okuyabilirsiniz.

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
Adres: Mithatpaşa Caddesi No: 1087 Güzelyalı / İzmir
Telefon: 293 38 18
www.aassm.org.tr

İZMİRSANAT
Adres: Kültürpark Fuar Alanı 26 Ağustos Kapısı yakını
Telefon: 293 40 49
www.izmirsanat.org.tr

İSMET İNÖNÜ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
Adres: Kültürpark Fuar Alanı Lozan Kapısı yakını
Telefon: 293 46 04 

ATATÜRK FUAR AÇIKHAVA TİYATROSU
Adres: Kültürpark Fuar Alanı
Telefon: 293 17 05

AHMET PİRİŞTİNA KENT ARŞİVİ VE MÜZESİ
Adres: Şair Eşref Bulvarı No: 1-A Çankaya / İzmir
Telefon: 293 39 00
www.apikam.org.tr

ÇETİN EMEÇ SANAT GALERİSİ
Adres: 900 Sokak No: 17 Hisarönü / İzmir
Telefon: 293 35 22

BORNOVA AŞIK VEYSEL AMFİ TİYATRO
Telefon: 293 19 47 

TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI KÜLTÜR MERKEZİ
Telefon: 293 10 91

SPOR AKTİVİTELERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları yüzmeden futbola, basketboldan tekvandoya 21 ayrı 
branşta, 11 merkezde sporcu yetiştiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi spor okullarına ve spor merkezlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için:
www.ibsbspor.org
Adres: Celal Atik Spor Salonu Kültürpark Fuar Alanı / İzmir
Tel: 445 67 54
E-posta: bilgi@izmirbsbspor.org 

ASARLIK SPOR KOMPLEKSİ SPOR OKULU
Masa tenisi salonu, basketbol, jimnastik, pilates, tekvando, judo, kondisyon ve güreş eğitimleri 
Asarlık Spor Kompleksi Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Salon çevresinde ayrıca, 2 adet açık alan basketbol sahası ve 2 adet futbol sahası bulunur.
Adres: Evka-4 Spor Tesisleri 
Tel: 351 38 66 

ASARLIK ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU
Badminton, step, aerobik, sağlıklı yaşam, basketbol eğitimleri Asarlık Çok Amaçlı Spor 
Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21

BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI
Tenis eğitimleri Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilir.
Adres: Kızılay Mahallesi 506 sok. Bornova / İzmir
Tel: 293 38 76
 
BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI BUZ SPORLARI SALONU
Buz Hokeyi, buz dansı, artistik patinaj, senkronize buz dansı eğitimleri Bornova Aşık Veysel 
Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 293 42 12

EKREM AKURGAL YAŞAM PARKI BAYRAKLI SPOR OKULU
Basketbol, voleybol, futbol, step, aerobik, pilates, jimnastik ve tekvando eğitimleri Ekrem Akurgal 
Yaşam Parkı Bayraklı Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21 
 

HALKAPINAR ATATÜRK SPOR SALONU SEHA AKSOY ATLETİZM PİSTİ
Atletizm eğitimleri Halkapınar Atatürk Spor Salonu Seha Aksoy Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21
 
İNCİRALTI SPOR TESİSLERİ BALÇOVA
Faydalanmak isteyen sporseverler için halı saha, voleybol, açık basketbol alanları ile tenis 
kortları bulunmaktadır.  
Tel: 278 06 00 

İNCİRALTI KAYIK ALANI
Kano eğitimleri bu bölgede düzenlenmektedir.
Tel: 425 04 21

BOSTANLI REKREASYON ALANI TESİSLERİ
Tenis eğitimleri düzenlenmektedir.
Ayrıca rekreasyon alanında faydalanmak isteyen sporseverler için 4 tenis kortu, 3 basketbol 
sahası, bir adet de kondisyon aletleri parkı bulunur.
Tel: 362 48 28 
 
BAYRAKLI ÇİÇEK FUTBOL SAHASI
Tel: 345 87 47
 
YEŞİLYURT FUTBOL SAHASI 
Tel: 228 75 75

Vefat eden vatandaşın ölüm raporu; bağlı bulunduğu belediyenin sağlık işleri müdürlüğünden 
veya sağlık ocağı doktorundan alınır.
Vefat gece geç saatlerde olmuş ise doktordan veya sağlık kurumundan ölüm raporu alındıktan 
sonra Mezarlıklar Müdürlüğü’nün ALO 188 No’lu telefonunu arayıp bilgi veriniz. 
Araç kısa sürede gelir ve cenaze teslim alınır. 
İşlemler için sabah Ölüm Raporu ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile ilçe belediyesi sağlık işleri 
müdürlüğüne müracaat edilir. Ölüm Raporu, Gömü İzin Belgesi’ne dönüştürülür. 
Hastanede vefat olduğunda, Gömü İzin Belgesi hastane tarafından düzenlenir. 
Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanını getirmeyi unutmayınız. 
Gömü İzin Belgesi alınan cenazelerin defin işlemleri Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe’de ikamet 
ediyorsa Soğukkuyu Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde; Buca ve Gaziemir ilçelerinde ikamet 
ediyorsa Buca Kaynaklar Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde veya istek doğrultusunda 
Yenişehir’de bulunan Mezarlıklar Müdürlüğü Defin İşlemleri Servisi tarafından, mesai saatlerinde 
yapılır.
Daha önce aile kabristanı almış olanların yeni vefatlarında gömü işlemlerinde “aile kabristanı” 
olduğuna dair belgeyi de getirmeleri gerekmektedir. Defin işlemleri esnasında yıkama, araç, 
morg, gömü yeri ve ruhsat ücreti tahsil edilir. 
Vefat edenin ölüm raporunu 3 gün sonra merkezden alabilirsiniz. 
Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek durumda olanlar, muhtardan Fakir 
İlmühaberi getirdikleri takdirde  tüm işlemleri ücretsiz yapılır; vefat eden Doğançay Mezarlığı’na 
defnedilir. 
Cenazenin başka bir şehre nakli gerekiyorsa İlçe Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden Yol Nakil Belgesi 
alınıp, ilaçlanıp tabut mühürlendikten sonra soğutmalı cenaze araçları ile bedeli karşılığında nakil 
yapılır.

Üste Gömü İşlemleri
Bir mezarın üstüne, 5 yıl geçtikten sonra 1. dereceden yakınının gömüsü yapılabilmektedir. 
Daha önce ölmüş olanın defin belgesi temin edilir ve üste gömü formu ile birinci dereceden 
yakınının muvaffakatı alınarak gömü işlemi yaptırılır. 
Gömüsü yapılan mezarların mezar üstü inşaat yapımı gömü tarihinden en erken 3 ay sonra 
Mezarlıklar Müdürlüğü’nden inşaat ruhsatı alınarak yapılır. 

ALO 188 No’lu özel hat, 24 saat kesintisiz hizmeti vermektedir.
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Hızlı, güleryüzlü ve güvenilir iletişim için buradayız.

Çünkü,
  

  alanında yetkin personelimizle başvurularınızı almak için sizi bekliyoruz.
  İşlemlerinizin yapılmasını beklerken size evinizin rahatlığını sunuyoruz.

  Başvurunuzun takibini yapıyor, sizlerle yeniden görüşmek için sabırsızlanıyoruz.
  İzmir için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmak bize mutluluk veriyor.

Çünkü,

biz kocaman bir aileyiz.

Çünkü,

İZMİR BİZİM EVİMİZ.

  

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HALKLA İLİŞKİLER ve MUHTARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bu küçük rehberi sizler için hazırladık.
İstedik ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü hizmetlere ulaşmanın en kolay yolu 
hep elinizin altında olsun.
Bu kitapçıkta yanıtını bulamadığınız tüm sorular için bize danışabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü olarak 5 farklı 
birimle hizmetlerimizi sürdürüyoruz.
Bize ister telefonla, ister internet aracılığıyla, ister muhtarınızla görüşerek ya da isterseniz 
şahsen İzmir Büyükşehir Belediyesi binasına gelerek ulaşabilirsiniz.

Hemşehri İletişim Merkezi

“Bize kısaca HİM diyebilirsiniz.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı dinamik ve güleryüzlü bir ekibiz.

E-posta, web adresi, kiosk (metro istasyonlarında bulunan elektronik iletişim sistemi), 
faks ve mektup aracılığı ile bize ulaştırdığınız başvuruları kayıt altına alıyor, 
birimlerden ilgili yanıt geldiğinde en kısa sürede sizlere geri dönüş yapıyoruz.

Doğrudan ve kolay iletişimin adresi, HİM’e ulaşmak çok kolay.

him@izmir.bel.tr
www.him.izmir.bel.tr
www.izmir.bel.tr
www.twitter.com/izmirhim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak / İzmir

Faks: 293 39 95

Çağrı Merkezi

7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz Çağrı Merkezi’nde, uzman operatörlerimiz aracılığı ile başvurularınızı 
kayıt altına alıyor, ilgili birime yönlendiriyor ve işlem sonucunda sizleri haberdar ediyoruz.

Çağrı Merkezi’ne ulaşmak için aramanız gereken numara:
444 40 35

* Çağrı Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
İZSU’ya ilişkin başvuruları ALO 185 numaralı hattan kabul etmektedir.

Muhtarlar Masası

Yerel yönetimin ilk kademesi olan muhtarlarımızın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile doğrudan ve 
kolay iletişim kurmalarını Muhtarlar Masası ile sağlıyoruz. 
Dilek, öneri ve şikâyetlerinizi muhtarlarınız aracılığı ile de bize ulaştırabilirsiniz. 
Hizmet odaklı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Muhtarlar Masası ile muhtarlarımızı 
faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmenin yanı sıra, onların teknik donanım ve 
sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyoruz.

Muhtarlarımız için iletişim numaralarımız:
Tel: 293 15 90 – 293 15 31 – 293 12 76
Faks: 293 19 26

Santral

Hafta içi 08.00 – 17.00 saatleri arasında gelen tüm çağrılara cevap vererek ilgili birime 
yönlendiriyor, ayrıca birimler arası ve dış arama yetkisi olmayan birimlerin görüşme 
yapabilmelerini sağlıyoruz.

Santral numaramız: 293 12 00

Merkez -1 Telsiz

Emniyet ekipleri, belediye birimleri ve ilçe belediyelerinden telsiz ve telefon aracılığıyla iletilen 
ihbarların en kısa sürede ilgili birime aktarılmasını sağlıyor, acil müdahale gerektiren anlarda 
birimler arası koordinasyon kuruyoruz.

Tel: 293 13 14 – 293 11 00 - 293 11 98  /  Faks: 293 10 99

                           

İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Kurtarma ve Sağlık ekibi AKS, 7 gün 24 saat kesintisiz acil 
yardım hizmeti vermektedir.

Trafik kazası, yangın, patlama, su baskını, doğal afet, can kurtarma durumlarında cep telefonu, 
sabit telefon ya da ankesörlü telefonlardan ücretsiz telefon hattı 110’u arayabilirsiniz.

Suç teşkil eden bir durumla karşılaştığınızı düşünüyor ve kolluk kuvvetlerine ihtiyaç duyuyorsanız 
Emniyet Genel Müdürlüğü acil ihbar ve yardım hattı 155’i aramalısınız.

Acil durum görüşmelerinde yetkililere, sakin bir ses tonu ve anlaşılır ifadeler ile bulunduğunuz 
adresi, acil durumun türünü ve tehlikede olan kişi sayısını bildiriniz.

 

ULAŞIM VE ULAŞIM KARTLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanına hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması 
için kara-deniz-demir yolu entegrasyonunu hedef edinerek ulaşım hizmetlerini sürdürür.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu taşıt seçenekleri arasında temel olarak otobüs, 
metro, banliyö sistemi, yolcu gemisi, arabalı vapur, bisiklet ve faytonlar yer alır.
Gitmek istediğiniz yere en kolay nasıl ulaşabileceğinizi öğrenmek için güzergâh ve taşıt 
seçeneklerinizi gösteren Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi’nden yararlanabilirsiniz.
Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi: asps1.unibel.com.tr
 
İzmirim Kart
Toplu ulaşım araçlarından yararlanmak için İzmir’de “İzmirim Kart” adı verilen elektronik kart 
sistemi kullanılır. İzmirim Kart, tüm toplu taşıma araçlarında geçerlidir ve kentin hemen her 
köşesinde bulunan İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan temin edilebilir. 
İzmirim Kart’ı yalnızca bir defa satın almanız yeterlidir. Kartın geçerlilik süresi yoktur. İster yetkili 
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan, ister aktarma merkezlerindeki otomatlardan 
dilediğiniz zaman ve dilediğiniz kadar bakiye yüklemesi yapabilirsiniz. Bakiyeniz, kartınızı taşıt 
araçlarında bulunan elektronik sayaçlara gösterdikçe azalır. Bakiye tükendiğinde karta yeniden 
yükleme yapmanız gerekir.
Size en yakın İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’nı www.eshot.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

90 Dakika Uygulaması
İzmir’de toplu ulaşım araçlarını tercih eden yolcuların İzmirim Kart bakiyelerinden 90 dakika 
içinde yalnızca ilk binişlerinde bilet ücreti düşer.
İzmirim Kart’ınızı araçlardaki elektronik sayaca göstermenizi takip eden 90 dakika boyunca, 
tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilirsiniz.
90 dakika sonraki ilk yolculukta kart bakiyenizden yeniden bir binişlik ücret düşer.

3-5 Bilet
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktaları’nda bulunan “3-5 Bilet” isimli kartlarla da yolculuk 
yapabilirsiniz. 3-5 Bilet üç farklı seçenekle satışa sunulur; iki binişlik, üç binişlik ya da beş binişlik 
alternatifleri mevcuttur. İzmirim Kart’tan farklı olarak 3-5 Bilet ile 90 dakika uygulamasından 
yararlanılamaz. 3-5 Bilet’e yeniden yükleme yapılamaz. 3-5 Bilet’in geçerlilik süresi ilk kullanım 
tarihinden itibaren 35 gündür.

Otobüs
Otobüs ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına ESHOT Genel Müdürlüğü 
tarafından sürdürülür.

İzmir şehir merkezinde otobüs seferleri 24 saat kesintisiz olarak gerçekleştirilir.
Baykuş adı verilen gece otobüsleri gece 12’den sabah 6’ya kadar bir saat arayla şehir merkezi 
Konak ile Evka-3, Tınaztepe, Gaziemir, Balçova ve Çiğli arasında karşılıklı hareket eder.
Otobüs sefer saatleri, hat numaraları ve güzergâhlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için ESHOT’un resmi 
internet sitesini ziyaret edebilir ya da çağrı merkezini arayabilirsiniz.
www.eshot.gov.tr    
Çağrı Merkezi: 320 0 320

Metro
Metro ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İzmir Metro A.Ş. tarafından 
sürdürülür. İzmir metro ağı kapsamında 17 metro istasyonu bulunur. Bunlar sırasıyla Fahrettin 
Altay, Poligon, Göztepe, Hatay, İzmirspor, Üçyol, Konak, Çankaya, Basmane, Hilal, Halkapınar, 
Stadyum, Sanayi, Bölge, Bornova, Ege Üniversitesi ve Evka – 3 istasyonlarıdır. Hilal, yolcuların 
banliyö sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur. Halkapınar, hem banliyö sistemine 
geçiş istasyonu hem de otobüslerin aktarma merkezidir. Fahrettin Altay istasyonundan da 
otobüslerin aktarma merkezine ulaşılabilir. Metro sefer saati ve ücretlerine ilişkin ayrıntılı bilgi 
için Metro A.Ş. resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
www.izmirmetro.com.tr

Banliyö
İzmir’de banliyö ile toplu ulaşım hizmetleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD’nin %50 
ortaklığı ile kurulmuş olan İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi A.Ş, kısa adıyla İZBAN tarafından 
sürdürülür. İZBAN ağı kapsamında, Cumaovası ile Aliağa arasında yer alan 32 istasyon bulunur.
Hilal, yolcuların metro sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur.
Halkapınar ise hem metro sistemine geçiş istasyonu, hem de otobüslerin aktarma merkezidir.
İZBAN sefer ve ücretlerine ilişkin bilgi için İZBAN internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
www.izban.com.tr

Yolcu Gemisi ve Arabalı Vapur
Yolcu gemisi ve arabalı vapur ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına 
İZDENİZ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Yolcu gemisi seferleri Bostanlı, Karşıyaka, Bayraklı, Alsancak, Pasaport, Konak, Göztepe ve 
Üçkuyular olmak üzere 8 iskeleden yapılır.
Günübirlik tatil yaparak denizin tadını çıkarmak isteyenler için yaz sezonu boyunca Yassıcaada’ya 
da yolcu gemisi seferleri düzenlenir. 
Arabalı vapur seferleri ise Üçkuyular ve Bostanlı iskeleleri arasında şehir içi trafiğine girmeden 
keyifli, güvenli ve hızlı yolculuk imkânı sağlar.
Yolcu gemilerinin ve arabalı vapurların sefer saat ve tarifelerini iskelelerden temin edebileceğiniz 
broşürlerden ya da İZDENİZ resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.
www.izdeniz.com.tr

Bisiklet
İzmir’de motorlu araç kullanımını azaltmak, çevre kirliliğini ve trafik sorununu en aza indirmek ve 
sağlıklı yaşamı özendirmek amacı ile kent bisikleti kiralama sistemi BİSİM oluşturulmuştur.
Şehir merkezinde sahil şeridi boyunca rastlayacağınız bisiklet istasyonlarından dilediğiniz saatte 
bisiklet kiralayabilir, bisikletinizi istediğiniz güzergâhta kullanabilir ve herhangi bir istasyona 
bırakabilirsiniz.
BİSİM sistemi ile ister kredi kartı kullanarak, ister sisteme üye olarak bisiklet kiralayabilirsiniz.
Üyelik işlemleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
BİSİM üyesi olmak, kira ücretlerini öğrenmek, kira koşulları ve istasyonlar hakkında ayrıntılı 
bilgiye ulaşmak için BİSİM resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz.
www.bisim.com.tr  
Tel: 433 51 55

Fayton
İzmir’de ulaşım seçeneklerinin en keyiflisi kentin simgesi haline gelen faytonlardır.
Fayton hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Tarihi görünüşü örnek alınarak özgün modeline uygun yapılan Victoria Klasik tipi modern 
faytonlar, özel giyimli, sürüş, davranış, duruş ve yabancı dil eğitimi almış sürücüler tarafından 
idare edilir ve Haflinger cinsi atlar ile çekilir.
Siz de bu keyfi yaşamak için İzmir Limanı, Gündoğdu Meydanı ya da Konak Pier istasyonlarından 
faytona binebilir, dilerseniz sahil şeridinde, dilerseniz tarihi noktalara doğru nostaljik bir gezinti 
yapabilirsiniz.
Ayrıca, özel günlerinizde önceden randevu almak ve gerekli ödemeleri karşılamak kaydıyla 
fayton kiralayabilirsiniz.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Tur Otobüsleri
İzmir’i, şehir merkezinde panoramik bir tur atarak tanımak isteyen yerli ve yabancı turistler için 
tasarlanan üstü açık tur otobüsleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından işletilir.
Otobüslerde Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca anlatımların yapıldığı rehber 
kulaklıklar bulunur. Ayrıca 6 dilde hazırlanmış güzergâh haritalı İzmir broşürleri de tur 
otobüslerini kullanan yolculara hediye edilir.
Tur otobüsleri için alınan biletler 24 saat geçerlidir. Otobüslerden güzergâh üzerindeki herhangi 
bir durakta inebilir ve aynı biletle yeniden binebilirsiniz.
Panoramik şehir turları saat 09.30’da başlar. Her 30 dakikada bir hareket eden otobüslerin son 
sefer saati ise 16.00’dır.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Kayıp Eşya
Otobüs, metro, banliyö, yolcu gemisi ya da arabalı vapurda eşyanızı unutursanız kayıp eşya 
bürolarına danışabilirsiniz.
ESHOT – İZULAŞ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: 544 Sok. No: 2 Yağhaneler - Konak / İzmir 
Tel: 250 29 77
Kayıp eşyanızın durumunu www.eshot.gov.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Kayıp Eşya Formu’nu doldurarak da 
sorgulayabilirsiniz.
METRO Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Halkapınar İstasyonu / İzmir
Tel: 461 54 45 / Dahili: 9255
İZBAN Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Salhane İstasyonu / İzmir
Tel: 398 32 32
İZDENİZ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Bostanlı Vapur İskelesi Bostanlı / İzmir
Tel: 330 50 71

ULAŞIM KARTLARI

Toplu ulaşım kartları ile ilgili tüm işlemler ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları 
Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülür.
Kart talebi, yenileme, çalınma-arıza bildirimi, bakiye itirazı, dolum-kullanım bilgi talebi gibi 
ulaşım kartlarına ilişkin her konuda Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne danışabilirsiniz.
Adres: Milli Kütüphane Cad. No: 10/1C Konak – İzmir
Tel: 483 64 63

ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI

Engelli Bireyler
Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan kişiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen 
Engelli Kimlik Kartı ya da daha önce verilen Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Engelli 
Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanlarını görevli personele göstererek toplu ulaşım araçlarından 
ücretsiz faydalanır. 
Kartlarında “Ağır Engelli” olarak belirtilen ya da “Ulaşımda Refakatçi Hakkı Vardır” ibaresi bulu-
nan kişiler ise kendileri ile birlikte bir refakatçi ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlana-
bilir.
65 Yaş ve Üzeri 
İzmir’de 65 yaş ve üzeri herkes, nüfus cüzdanlarını yetkili görevlilere göstererek toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

Şehit Aileleri
Şehit Aileleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen Şehit Ailesi Kartı ya da 
ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından verilen bakiye 
gerektirmeyen İzmirim Kart ile toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabilir.

Gaziler
Gaziler ve gazi yakınları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kendilerine verilen 
Gazi Kartı ya da Gazi Ailesi Kartı ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

ÜCRETSİZ ULAŞIM KARTLARI

TÜİK Kartı: Sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için alanda 
görevlendirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) personeli, görev süresince, toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

PTT Kartı: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT bünyesinde dağıtıcı olarak görev yapan 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur personel toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Zabıta Kartı: İzmir sınırları içindeki belediyelerde çalışan zabıta memur personel toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

Basın Kartı: Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen Sarı Basın Kartı sahibi  
basın mensupları toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Polis Kartı: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapan 
emniyet hizmetleri sınıfı personeli toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Orman Muhafaza Kartı: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza 
memurları resmi üniformalı oldukları sürece toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanır.
 
İNDİRİMLİ ULAŞIM KARTLARI

Öğrenci Kartı: Öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından verilen Öğrenci Kartı ile toplu 
ulaşımdan indirimli faydalanır. Öğrenci kartı öğretim yılı başında okul idareleri tarafından 
gerçekleştirilen toplu başvurular aracılığı ile hazırlanır. Toplu başvurudan yararlanamayan 
öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü resmi internet adresi www.eshot.gov.tr üzerinden bireysel 
başvuruda da bulunabilir. İzmir dışında öğrenim gören öğrenciler indirimli seyahat edebilmek için 
üniversitelerinden aldıkları kimlik kartları ya da öğrenci belgesi ile ESHOT Genel Müdürlüğü 
resmi internet adresi üzerinden bireysel başvuruda bulunabilir.
 www.eshot.gov.tr

Öğretmen Kartı: Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma 
Bakanlığı’na bağlı örgün eğitim kurumlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 
kadrolu olarak çalışan eğitim ve öğretim sınıfı personeli Öğretmen Kartı ile toplu ulaşım 
araçlarından indirimli olarak yararlanır.

60 Yaş Kartı: İzmir sınırları içinde ikamet eden 60-65 yaş arası kişiler, günün her saatinde 
öğrenci tarifesi ödeyerek toplu ulaşımdan indirimli yararlanır. 

ÇEVRE

İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre ve insan sağlığını korumak ve iyileştirmek amacı ile çevre 
kirliliğine yol açan her türlü kirleticiye karşı gerekli önlemleri alır ve ilgili denetimleri sürdürür.

Evsel Atıklar
İzmir’de çöp konteynerlerinde biriken evsel atıkların özel atık toplama araçları ile toplanması, 
sokaklar söz konusu olduğunda ilçe belediyelerinin, ana arterler söz konusu olduğunda ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundadır.
İlave çöp konteyneri konulması, çöp konteynerlerinin yıkanması gibi talepler ya da çöplerin 
düzenli toplanmaması ya da toplanırken gürültü yapılması gibi şikâyetlere ilişkin başvurular 
sokak konteynerleri ile ilgili ise ilçe belediyelerine, cadde konteynerleri ile ilgili ise İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmelidir.

Tıbbi Atık
Hastaneler, veteriner klinikleri, poliklinikler, tıbbi tahlil laboratuvarları, muayenehaneler ve diş 
kliniklerinden çıkan tıbbi atıklar, konusunda yetkin eğitimli personel aracılığı ile özel araçlarla 
toplanır ve sterilizasyonu gerçekleştirilmek üzere çevreye zarar vermeden bertaraf tesislerine 
iletilir.

Sanayi Atıkları
Evsel nitelikli ya da düzenli depolama kriterlerine uygun ve analizi yapılmış sanayi atıkları, ilgili 
firmalar tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Düzenli Çöp Depolama Tesisi’ne getirildiği 
takdirde bertaraf edilir.

Moloz Atıkları
Çeşitli kurum ve kuruluşlar inşaat ya da yıkıntı atıklarını, ilçe belediyelerinden Ek-2 belgesi 
aldıktan sonra izinli taşıyıcılar aracılığı ile yasal moloz depolama alanlarına bırakabilir.
İzmir’deki moloz depolama alanlarını öğrenmek, inşaat ya da yıkıntı atıklarını uygun alanlara 
bırakabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak 
başvuruda bulunabilirsiniz.

İlaçlama ve Haşere ile Mücadele Çalışmaları
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca modern yöntemlerle sürekli olarak sivrisinek ile 
mücadele çalışmaları gerçekleştirir.
Hamamböceği, bit, pire, karasinek gibi haşere ve fare mücadelesi için ise hem iç hem de dış 
mekânlara özel ilaçlama çalışmaları yapılır. 
Sokak ve caddelere yerleştirilen çöp konteynerleri haşere üremesine karşı düzenli olarak ve 
talep üzerine ilaçlanır.

İhtiyaç duyduğunuz ilaçlama çalışması için Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü’nü 
arayabilirsiniz. 

Tel: 293 37 14 - 15

Hava Kirliliği
Karşıyaka, Bornova, Güzelyalı ve Alsancak’ta bulunan modern hava kirliliği ölçüm istasyonlarında 
yapılan ölçümlerle hava kirliliği değerleri 24 saat aralıksız olarak izlenir.
Hava kirliliği denetim ekibi, kalitesiz yakıt kullanan, satan ya da kalorifer, kazan, baca bakım ve 
temizliklerini yapmayan konut, işyeri ve sanayi tesislerini tespit eder. Kirliliğin önlenebilmesi için 
denetimleri yapar ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
Hava kirliliğine sebep olduğunu düşündüğünüz kişi ya da kuruluşları Hava Kirliliği Denetim 
Birimi’ne bildirebilirsiniz.

Tel: 293 13 84

Gürültü Kirliliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi yalnızca birinci sınıf gayri sıhhi işletmelere ilişkin gürültü kirliliği 
denetimlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. 
Gürültü kirliliğine yol açan diğer her türlü kurum, kuruluş ya da konutların denetimi ilçe 
belediyelerinin görevidir.
Bu nedenle eğer gürültü kaynağı birinci sınıf gayri sıhhi işletme ise HİM’e başvurabilir, değil ise 
başvurunuzu ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi uyuşmazlıkların çözümünde konu ile ilgili uzman ekip ve teknik 
destek sağlar.

Körfez Denetimi
İzmir Körfezi’ne atık bırakan, limanda yük alımı ve boşaltımı sırasında çevre kirliliği yaratan 
gemileri Körfez Denetim Ekibi kontrol eder. Deniz yüzeyindeki atıkları toplayarak körfezin temiz 
tutulmasını sağlar.
Denize atık madde bıraktığını tespit ettiğiniz kişi, kurum ya da kuruluşlara ilişkin bildirimlerinizi 
Körfez Denetim Şefliği’ne iletebilirsiniz.

Tel:  293 14 26 

SU VE KANALİZASYON İŞLEMLERİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İZSU; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları 
dahilinde yaşayanların içme suyu ve atık su hizmetlerini, çevre ve insan sağlığını esas alarak, 
etkin, verimli ve kesintisiz olarak yürütür.
Su ve atık su işlemlerine ilişkin ihtiyaç duyduğunuz her konuda danışmak için 185 numaralı 
telefon hattını arayabilir ya da Cumhuriyet Bulvarı No: 16 - Konak adresinde bulunan İZSU Genel 
Müdürlüğü’nü ziyaret edebilirsiniz.

YENİ ABONE
Yeni abonelik için gerekli belgeler:
•  Yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı) aslı ve fotokopisi
•  Numaralandırma krokisi ya da belgesi aslı ve fotokopisi
•  Tapu aslı ve fotokopisi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Kanal ruhsatnamesi
•  DASK (Doğal Afet Sigortası) belgesi (15.06.2004 tarihinden sonra yapı kullanma izin belgesi 
almış olanlar için)
Abone ücreti, ilgili yetkililer tarafından tespit çalışması yapıldıktan sonra, bağlanacak suyun 
şebekeye olan mesafesi, çapı gibi özellikler dikkate alınarak belirlenir.
Piyasadan temin edeceğiniz yeni su sayacı; İZSU standartlarına uygun, gliserin korumalı ve yaş 
tip su sayacı olmalıdır.

SAYAÇLAR
Sayaç Değiştirme
İZSU Genel Müdürlüğü ya da ilgili şube müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunmanız halinde, 
“sayaç değiştirme bülteni” düzenlenir ve arızalı olduğu tespit edilen sayaç değiştirilir.
Sayacın sarfiyat göstermediği dönemler için ise geriye dönük kıyas tahakkuku yapılarak ödeme 
miktarı belirlenir.

Su Faturasına İtiraz
Su faturasında belirtilen kullanım ve ödeme miktarlarının hatalı olduğunu düşünüyorsanız bağlı 
bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz.
İtiraz durumunda, sayacınızın kontrolü için İZSU tarafından düzenlenen dilekçe Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’ne gönderilir.
Faturaya itirazda bulunduysanız, işlem sonuçlanana kadar ödemeyi izinli duruma getirme 
talebinde bulunabilirsiniz.

Kontrol sonucunda sayacınız arızalı çıkarsa ve fatura bedelinizi itiraz öncesinde yatırmış iseniz 
ödemiş olduğunuz tutar, isteğinize bağlı olarak ya müteakip ödemenizde otomatik olarak 
düşürülür ya da tarafınıza ödenir.

Abonelik Dondurma (Geçici Kapama İşlemi)
Belirli bir süre için kullanılmayacak konut ya da iş yeri için geçici kapama işlemi yapılabilir. 
Geçici kapama uygulanacak tarihler verilen dilekçede belirtilmelidir.
Bu işlemin gerçekleşmesi için, abone numaranıza kayıtlı herhangi bir borç bulunmaması 
gerekmektedir. Bu durumda, abone servisi sayacı sökmeden geçici kapama işlemi yapabilir. 
Geçici sürenin bitimine kadar sarfiyat faturası düzenlenmez.

Abone İptal İşlemi
Aboneliğinizin iptalini istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurunuz.
Abone numarasına kayıtlı tüm borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız. 
Sayaç söküm işlemi yapıldıktan sonra abone teminatı tarafınıza iade edilerek işlem tamamlanır.

İsim değişikliği
Abone ismi değişikliği talep ediyorsanız, bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ve 
kimlik fotokopisi, DASK poliçesi, tapu ya da ikametgâh belgesi ile birlikte başvurunuz. 
Abone numaranıza kayıtlı tahakkuk ve tahsilat borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız.  
Başvurunuz sonucunda teminat ücreti alınarak sözleşme imzalanır ve işlem tamamlanır.
 
Su açma işlemi
Yazılı talepte bulunarak yerinden kaldırdığınız sayacınızı yeniden bağlamak ya da kesilen 
suyunuzu yeniden açtırmak istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne 
başvuruda bulunabilirsiniz. 
Sayacınız borcunuzdan ötürü yerinden kaldırıldıysa ya da borç nedeni ile suyunuz kesildiyse 
gerekli ödemeyi yaptığınız takdirde sayacınız yeniden takılarak, suyunuz açılır.

Çok Sayaçtan Tek Sayaca 
Apartmanınızda her daireye ait ayrı sayaçlarınızı söktürmek ve hidrofor sistemi ile ortak 
su kullanmak istiyorsanız, apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu çok sayaçtan tek sayaca 
geçiş sağlanır.

Tek Sayaçtan Çok Sayaca Geçiş
Tek sayaçla hidrofordan ortak su kullanıyorsanız ve sayaçlarınızın ayrılarak farklı abonelikler 
oluşturulmasını istiyorsanız apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu tek sayaçtan çok sayaca 
geçiş sağlanır.

İZSU Şebekesi Dışındaki Kaynaklardan Temin Edilen Suyun Kullanılması

İZSU şebekesi dışındaki kaynaklardan temin ettiğiniz suyu kullanıyorsanız, ilgili İZSU Şube 
Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak Atık Su Abonelik Sözleşmesi imzalamanız gerekir.
Abonelik ücreti, sözleşme imzalandıktan ve sayaç bağlandıktan sonra ilk sarfiyat faturasına 
eklenir.

Ayrıca İZSU Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak için Alo 185 numaralı hattı arayarak;
•  Su ve kanalizasyon şebeke arızalarını günün her saati bildirebilir,
•  Semtinizdeki planlı su kesintilerini öğrenebilir, 
•  Kaçak su kullanımlarını ihbar edebilir,
•  Dış mekânlardaki kanallardan kaynaklanan koku şikâyetlerinizi iletebilirsiniz.

Yaşadığınız bölge ile ilgili, 
•  Yağmur suyu ızgarası
•  Su tahliye hattı yenilemesi
•  Dere ıslahı yapımı
•  Dere üstü yaya köprüsü yapımı talebinde bulunabilirsiniz.
Dilek, öneri ve şikâyetleriniz ilgili birimlere aktarılacak, tarafınıza en kısa sürede geri dönüş 
yapılacaktır.

İZSU’nun sağladığı tüm hizmetlere ilişkin ayrıntılı bilgi için: 
www.izsu.gov.tr

İMAR İŞLERİ 

Parsel planlama, numaralandırma, yapı ruhsatı verme, yapı kullanım izni verme, ruhsatsız/kaçak 
yapılaşmayı önleme gibi her türlü imar uygulaması yetki ve sorumluluğu ilçe belediyelerine aittir.
Söz konusu konulara ilişkin başvurularınızı ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile İmar Denetim Dairesi 
Başkanlığı görev yetki ve sorumlulukları ise;

•  İmar yönetmeliği, yüksek yapılar yönetmeliği, otopark yönetmeliği uygulama esasları gibi 
gerekli yönetmelikleri hazırlamak, mevcut yönetmeliklere ilave ya da düzenlemeler yapmak,
•  İlçe belediyelerine esas olmak üzere otopark bölge sınırları bedellerini saptamak ve 
güncelleştirmek,
•  Yüksek Yapılar Yönetmeliği gereğince İnceleme Kurulu’nu toplayarak alınan kararları talep 
sahibine ve ilgili meslek odalarına bildirmek,
•  İmar denetimleri yapmak,
•  İmar mevzuatına ilişkin uygulamaları değerlendirmek ve uygulama birliğini sağlayıcı ve 
bağlayıcı koordinasyon kararları almak, uygulanmasını denetlemektir.

ALTYAPI KOORDİNASYON HİZMETLERİ

Altyapı koordinasyon hizmetlerinin başlıca amacı; şehrin temel altyapı çalışmaları için gerekli 
izinlerin sağlanması, çalışmaların denetiminin gerçekleştirilmesi ve koordinasyon içinde sonuca 
ulaştırılmasıdır.

Bunlar arasında öncelikli olarak:
•  İçme suyu ve kanal projeleri,
•  Elektrik, gaz, telefon, fiberoptik bağlantı hattı projeleri,
•  Banliyö ve metro enerji besleme projeleri,
•  Yollar ve kaplama hizmetleri yer alır.

Bu kapsamda, İzmir içinde altyapı çalışması yapmak isteyen kamu kurum-kuruluşları, 
özel-tüzel şahıslar AYKOME’ye müracaat ederek kazı izni almalıdır. 

İzinsiz veya ruhsata aykırı yapılan çalışmalarda iş durdurulur ve cezai işlem uygulanır.

Denetim ve tuhsat işlemleriniz için Altyapı Koordinasyon Merkezi’ni arayabilirsiniz.
Tel: 293 40 24 – 293 14 04

İLAN VE REKLAM DÜZENLEME İŞLERİ

İlan, reklam ve tanıtım araçlarının kullanımı İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam 
Yönetmeliği uyarınca düzenlenir. Söz konusu yönetmeliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi 
internet adresi www.izmir.bel.tr üzerinde bulunan dokümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

İlan ve reklam uygulamalarını bağlı bulunduğunuz ilçe sınırları içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız ilçe belediyesine, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’ne 
izin başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü iletişim bilgileri:
Tel: 293 42 44 
E-posta: kentestetigi@izmir.bel.tr

VETERİNERLİK HİZMETLERİ

Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların bakımı ve denetimi; mesai saatleri içinde öncelikli olarak 
bulundukları ilçe belediyelerinin, saat 18.00’den sonra ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
sorumluluğundadır. Sokak hayvanlarına ilişkin bakım, kısırlaştırma ya da gürültü konularında 
başvurularınızı bağlı bulunduğunuz ilçe belediyesine iletebilirsiniz.

Ancak engelli, ağır hasta ve kendine bakamayacak durumda olan ya da toplumla uzlaşamayan 
saldırgan sokak köpekleri ile sahipleri tarafından bakılamayan evcil köpekler İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Işıkkent Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne kalıcı olarak kabul 
edilir.

Saldırgan sokak köpeklerinin bakımevine kabulü, ancak bir kişinin yaralanmasına sebep olduğu 
ve o kişi yaralanmaya ilişkin doktor raporu beyan ettiği takdirde gerçekleşir.

Yaralı sokak hayvanları tedavi, kısırlaştırma ve aşı işlemleri yapıldıktan sonra (köpekler kulak 
küpeleri takılarak, kediler ise kulaklarına işaret bırakılarak) alındıkları bölgeye geri bırakılır.

Bakımları yapılmak üzere belediyeler tarafından alıkonulan sokak hayvanları 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu’na göre alındıkları yere geri bırakılmak zorundadır.

Köpek sahibi olmak isterseniz İzmir Büyükşehir Belediyesi Işıkkent Köpek Bakımevi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’ne güvenle başvurulabilirsiniz. Merkezden sahiplenilen köpeğiniz size 
aşıları yapılmış ve kısırlaştırılmış olarak ücretsiz teslim edilir.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunu gereğince yerel yönetimlerin sahipli hayvanlara hizmet 
vermesi yasaklanmıştır.
 
Yaralanmış sahipsiz sokak hayvanları için İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri 
Şube Müdürlüğü Acil Müdahale Ekibi’ne ulaşmak için:
293 39 80

ZABITA HİZMETLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehir içinde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için zabıta 
hizmetleri sürdürür. Bunu yerine getirirken kurallara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen 
ceza ve diğer yaptırımları uygular.

•  Çevreye zarar verdiği tespit edilen kuruluşların geçici olarak mühürlenmesi, kapatılması, 
işyeri sahipleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması,
•  Sebze ve meyve haline getirilen kaçak sebze meyveye el konulması, getirenler hakkında 
para cezası uygulanması,
•  İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliğine aykırı reklam panoları, bez afiş, tahta pano, levha ve 
tentelerin toplatılması, sahipleri hakkında para cezası uygulanması İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanlığı görevleri arasındadır.

Seyyar satıcıların yakalanması, mallarına el konulması, sağlığa zararlı ürünlerinin imha edilmesi, 
ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır.

Bu konulara ilişkin dilek, öneri ve şikayetlerinizi 444 40 35 numaralı telefondan HİM’e 
iletebilirsiniz.

Hatalı park eden araçların çekilmesi, kurtarılması ve götürülmesi yetki ve sorumluluğu ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda değil, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndedir.

EŞREFPAŞA HASTANESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, toplumun her kesimine kaliteli sağlık hizmeti 
sunan, ileri teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü bir sağlık kuruluşudur.
200 yatak kapasitesi, 9 ameliyat odası, 2 doğumhanesi bulunan Eşrefpaşa Hastanesi 600’e yakın 
personeli ile hızlı, güvenli ve etkili bir hizmet anlayışı oluşturma hedefi ile çalışır.

Hizmet Birimleri    

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Plastik Cerrahi    Aile Hekimliği   

Ortopedi ve Travmatoloji   Anestezi    Göğüs Hastalıkları  

Genel Cerrahi    Beslenme ve Diyet   Nöroloji   

Üroloji     Biyokimya Laboratuvarı  Kardiyoloji   

Göz     Patoloji Laboratuvarı   Psikiyatri   

Diş     Mikrobiyoloji Laboratuvarı  Dahiliye   

Radyoloji    Uyku Bozuklukları   Dermatoloji   

KBB     Spor Hekimliği   Enfeksiyon Hastalıkları 

Kadın Hastalıkları ve Doğum İlkyardım Eğitim Merkezi  Fizik Tedavi ve 

Çocuk ve Ergen Ruh    
Sağlığı ve Hastalıkları   

Ambulans Hizmeti

Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde iki adet kırmızı kuşaklı acil yardım ambulansı, 5 adet mavi 
kuşaklı hasta nakil ambulansı ve 1 adet tam teşekküllü diş sağlığı taraması ve tedavi hizmetleri 
aracı bulunur.
Ambulans ile nakil hizmetinden yararlanmak isterseniz www.esrefpasahastanesi.izmir.bel.tr 
adresinde bulunan Ambulans Talep Formu’nu doldurabilir ya da dilekçe yazarak Eşrefpaşa 
Hastanesi Başhekimliği’ne başvurabilirsiniz.

HUZUREVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi 70 dönüm arazi üzerinde bir adet çok katlı 
bina ve ikisi ağır bakım (geriatri) servisi olmak üzere 12 adet tek katlı servisten oluşur. Çok katlı 
binasında, 264 yaşlıya, 44 yaşlı kapasiteli ağır bakım servisinde ise hastalığı ağır seyreden 
yaşlılarımıza hizmet verir.

Huzurevine Kabul Şartları
•  60 yaş ve üzeri yaşta olmak
•  Günlük yaşam faaliyetlerini (yeme, içme, tuvalet gibi)bağımsız yapabilecek nitelikte olmak
•  Yatalak ya da devamlı yatarak tıbbi tedavi ve bakıma ihtiyacı olmamak
•  Beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını karşılamasına engel olacak sakatlığı ve bir hastalığı 
bulunmamak
•  Ruhsal sağlığı yerinde olmak
•  Bulaşıcı ve sürekli tedaviyi gerektiren ağır hastalıklara sahip olmamak
•  Uyuşturucu madde ve alkol kullanmamak
•  Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu Sosyal İnceleme Raporu ile saptanmış olmak

Başvuru Evrakları 
•  Başvuru dilekçesi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Ekonomik durum araştırma belgesi
•  4 adet fotoğraf 
•  Sağlık kurulu raporu (huzurevine yerleşme aşamasında istenir)

Verilen Hizmetler
•  Diyetisyen kontrolünde hazırlanan üç öğün yemek
•  Ara öğün olarak çay ve süt servisi
•  Doktorlar tarafından verilen poliklinik hizmeti
•  İleri tetkik ve tedavi için Eşrefpaşa Hastanesi’ne ve diğer hastanelere sevk işlemleri
•  Üç aylık rutin kan ve idrar taraması yaptırılması
•  Yıllık portör ve akciğer taraması yaptırılması
•  Uzman doktorlar tarafından önerilmişse fizik tedavi hizmeti
•  Sağlık durumu uygun yaşlılar için spor merkezi
•  Haftada bir gün çamaşır yıkama, ütüleme hizmeti
•  Sosyal aktiviteler (gezi, spor ve yürüyüş faaliyetleri, koro çalışmaları, yemek organizasyonları)
•  Sosyal servis ekibi tarafından sürdürülen psiko – sosyal destek çalışmaları
•  Kütüphane hizmeti
•  Elişi atölyesi
•  Hobi bahçeleri

Adres: Çamlık Mahallesi Menderes Caddesi No: 418 Gürçeşme-Buca / İzmir
Tel: 293 17 91
GÜÇSÜZLER EVİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Örnekköy’deki 
Müyesser Turfan Güçsüzler Evi, özellikle soğuk kış aylarında, çeşitli kaynaklardan gelen 
bildirimler doğrultusunda sokakta yaşayan evsiz vatandaşlara yemek ve barınma olanağı sağlar.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılır, ihtiyaç halinde Eşrefpaşa 
Hastanesi’nde tedavileri gerçekleştirilir. 3 ay olarak belirlenen barınma hakkı süresi ihtiyaç 
durumuna göre uzatılabilir.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşlardan yaşı uygun olanlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
İzmir İl Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar ile huzurevi ya da bakım merkezlerine 
yerleştiriliyor, çalışabilecek durumda olanlar ise Türkiye İş Kurumu İŞKUR’a yönlendirilerek iş 
bulmaları sağlanıyor.

Adres: 7449 Sok.  No: 16 Zübeyde Hanım  Mah. Örnekköy – Karşıyaka / İzmir
Tel: 361 71 51

Şiddet gören, maddi gücüne el konan, istemediği halde ilişkiye zorlanan, aşağılanan ya da 
ayrımcılığa uğrayan kadınlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi var.
Tüm kadınlar Kadın Danışma Merkezi’nden ücretsiz psikolojik, hukuki ve sosyal danışmanlık 
hizmeti alabilir, dilerse çocukları ile birlikte Kadın Sığınma Evi’ne konuk olabilir.

Kadın Danışma Merkezi iletişim bilgileri: 
 
Adres: Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü
Kültürpark Fuar Alanı – İzmir
Tel: 293 4 293    Faks: 445 30 88
E-posta: kadindanisma@izmir.bel.tr
kadindanisma.izmir.bel.tr

YARDIMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de yaşayan herkesi zor gününde de yalnız bırakmamayı hedef 
edinerek faaliyetlerini sürdürür. Bu amaçla ihtiyaç sahibi kişilerin sosyal hayata katılımını, sadece 
yardım dağıtarak değil, sorunlarına kalıcı çözüm üreterek destekler.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na aşağıdaki konularda 
başvurabilirsiniz. 

 

KENT EKMEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği tüm kültür sanat etkinliklerinin ayrıntılı bilgisine 
www.izmir.bel.tr/Kultursanat adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Bu adres üzerinden dilerseniz, gitmek istediğiniz konser, tiyatro, sergi ya da sinema için bilet satın 
alabilir, kültür sanat merkezlerine ilişkin detayları araştırabilir ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi 
kültür sanat haberlerini okuyabilirsiniz.

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
Adres: Mithatpaşa Caddesi No: 1087 Güzelyalı / İzmir
Telefon: 293 38 18
www.aassm.org.tr

İZMİRSANAT
Adres: Kültürpark Fuar Alanı 26 Ağustos Kapısı yakını
Telefon: 293 40 49
www.izmirsanat.org.tr

İSMET İNÖNÜ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
Adres: Kültürpark Fuar Alanı Lozan Kapısı yakını
Telefon: 293 46 04 

ATATÜRK FUAR AÇIKHAVA TİYATROSU
Adres: Kültürpark Fuar Alanı
Telefon: 293 17 05

AHMET PİRİŞTİNA KENT ARŞİVİ VE MÜZESİ
Adres: Şair Eşref Bulvarı No: 1-A Çankaya / İzmir
Telefon: 293 39 00
www.apikam.org.tr

ÇETİN EMEÇ SANAT GALERİSİ
Adres: 900 Sokak No: 17 Hisarönü / İzmir
Telefon: 293 35 22

BORNOVA AŞIK VEYSEL AMFİ TİYATRO
Telefon: 293 19 47 

TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI KÜLTÜR MERKEZİ
Telefon: 293 10 91

SPOR AKTİVİTELERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları yüzmeden futbola, basketboldan tekvandoya 21 ayrı 
branşta, 11 merkezde sporcu yetiştiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi spor okullarına ve spor merkezlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için:
www.ibsbspor.org
Adres: Celal Atik Spor Salonu Kültürpark Fuar Alanı / İzmir
Tel: 445 67 54
E-posta: bilgi@izmirbsbspor.org 

ASARLIK SPOR KOMPLEKSİ SPOR OKULU
Masa tenisi salonu, basketbol, jimnastik, pilates, tekvando, judo, kondisyon ve güreş eğitimleri 
Asarlık Spor Kompleksi Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Salon çevresinde ayrıca, 2 adet açık alan basketbol sahası ve 2 adet futbol sahası bulunur.
Adres: Evka-4 Spor Tesisleri 
Tel: 351 38 66 

ASARLIK ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU
Badminton, step, aerobik, sağlıklı yaşam, basketbol eğitimleri Asarlık Çok Amaçlı Spor 
Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21

BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI
Tenis eğitimleri Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilir.
Adres: Kızılay Mahallesi 506 sok. Bornova / İzmir
Tel: 293 38 76
 
BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI BUZ SPORLARI SALONU
Buz Hokeyi, buz dansı, artistik patinaj, senkronize buz dansı eğitimleri Bornova Aşık Veysel 
Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 293 42 12

EKREM AKURGAL YAŞAM PARKI BAYRAKLI SPOR OKULU
Basketbol, voleybol, futbol, step, aerobik, pilates, jimnastik ve tekvando eğitimleri Ekrem Akurgal 
Yaşam Parkı Bayraklı Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21 
 

HALKAPINAR ATATÜRK SPOR SALONU SEHA AKSOY ATLETİZM PİSTİ
Atletizm eğitimleri Halkapınar Atatürk Spor Salonu Seha Aksoy Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21
 
İNCİRALTI SPOR TESİSLERİ BALÇOVA
Faydalanmak isteyen sporseverler için halı saha, voleybol, açık basketbol alanları ile tenis 
kortları bulunmaktadır.  
Tel: 278 06 00 

İNCİRALTI KAYIK ALANI
Kano eğitimleri bu bölgede düzenlenmektedir.
Tel: 425 04 21

BOSTANLI REKREASYON ALANI TESİSLERİ
Tenis eğitimleri düzenlenmektedir.
Ayrıca rekreasyon alanında faydalanmak isteyen sporseverler için 4 tenis kortu, 3 basketbol 
sahası, bir adet de kondisyon aletleri parkı bulunur.
Tel: 362 48 28 
 
BAYRAKLI ÇİÇEK FUTBOL SAHASI
Tel: 345 87 47
 
YEŞİLYURT FUTBOL SAHASI 
Tel: 228 75 75

Vefat eden vatandaşın ölüm raporu; bağlı bulunduğu belediyenin sağlık işleri müdürlüğünden 
veya sağlık ocağı doktorundan alınır.
Vefat gece geç saatlerde olmuş ise doktordan veya sağlık kurumundan ölüm raporu alındıktan 
sonra Mezarlıklar Müdürlüğü’nün ALO 188 No’lu telefonunu arayıp bilgi veriniz. 
Araç kısa sürede gelir ve cenaze teslim alınır. 
İşlemler için sabah Ölüm Raporu ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile ilçe belediyesi sağlık işleri 
müdürlüğüne müracaat edilir. Ölüm Raporu, Gömü İzin Belgesi’ne dönüştürülür. 
Hastanede vefat olduğunda, Gömü İzin Belgesi hastane tarafından düzenlenir. 
Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanını getirmeyi unutmayınız. 
Gömü İzin Belgesi alınan cenazelerin defin işlemleri Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe’de ikamet 
ediyorsa Soğukkuyu Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde; Buca ve Gaziemir ilçelerinde ikamet 
ediyorsa Buca Kaynaklar Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde veya istek doğrultusunda 
Yenişehir’de bulunan Mezarlıklar Müdürlüğü Defin İşlemleri Servisi tarafından, mesai saatlerinde 
yapılır.
Daha önce aile kabristanı almış olanların yeni vefatlarında gömü işlemlerinde “aile kabristanı” 
olduğuna dair belgeyi de getirmeleri gerekmektedir. Defin işlemleri esnasında yıkama, araç, 
morg, gömü yeri ve ruhsat ücreti tahsil edilir. 
Vefat edenin ölüm raporunu 3 gün sonra merkezden alabilirsiniz. 
Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek durumda olanlar, muhtardan Fakir 
İlmühaberi getirdikleri takdirde  tüm işlemleri ücretsiz yapılır; vefat eden Doğançay Mezarlığı’na 
defnedilir. 
Cenazenin başka bir şehre nakli gerekiyorsa İlçe Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden Yol Nakil Belgesi 
alınıp, ilaçlanıp tabut mühürlendikten sonra soğutmalı cenaze araçları ile bedeli karşılığında nakil 
yapılır.

Üste Gömü İşlemleri
Bir mezarın üstüne, 5 yıl geçtikten sonra 1. dereceden yakınının gömüsü yapılabilmektedir. 
Daha önce ölmüş olanın defin belgesi temin edilir ve üste gömü formu ile birinci dereceden 
yakınının muvaffakatı alınarak gömü işlemi yaptırılır. 
Gömüsü yapılan mezarların mezar üstü inşaat yapımı gömü tarihinden en erken 3 ay sonra 
Mezarlıklar Müdürlüğü’nden inşaat ruhsatı alınarak yapılır. 

ALO 188 No’lu özel hat, 24 saat kesintisiz hizmeti vermektedir.
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Hızlı, güleryüzlü ve güvenilir iletişim için buradayız.

Çünkü,
  

  alanında yetkin personelimizle başvurularınızı almak için sizi bekliyoruz.
  İşlemlerinizin yapılmasını beklerken size evinizin rahatlığını sunuyoruz.

  Başvurunuzun takibini yapıyor, sizlerle yeniden görüşmek için sabırsızlanıyoruz.
  İzmir için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmak bize mutluluk veriyor.

Çünkü,

biz kocaman bir aileyiz.

Çünkü,

İZMİR BİZİM EVİMİZ.

  

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HALKLA İLİŞKİLER ve MUHTARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bu küçük rehberi sizler için hazırladık.
İstedik ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü hizmetlere ulaşmanın en kolay yolu 
hep elinizin altında olsun.
Bu kitapçıkta yanıtını bulamadığınız tüm sorular için bize danışabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü olarak 5 farklı 
birimle hizmetlerimizi sürdürüyoruz.
Bize ister telefonla, ister internet aracılığıyla, ister muhtarınızla görüşerek ya da isterseniz 
şahsen İzmir Büyükşehir Belediyesi binasına gelerek ulaşabilirsiniz.

Hemşehri İletişim Merkezi

“Bize kısaca HİM diyebilirsiniz.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı dinamik ve güleryüzlü bir ekibiz.

E-posta, web adresi, kiosk (metro istasyonlarında bulunan elektronik iletişim sistemi), 
faks ve mektup aracılığı ile bize ulaştırdığınız başvuruları kayıt altına alıyor, 
birimlerden ilgili yanıt geldiğinde en kısa sürede sizlere geri dönüş yapıyoruz.

Doğrudan ve kolay iletişimin adresi, HİM’e ulaşmak çok kolay.

him@izmir.bel.tr
www.him.izmir.bel.tr
www.izmir.bel.tr
www.twitter.com/izmirhim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak / İzmir

Faks: 293 39 95

Çağrı Merkezi

7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz Çağrı Merkezi’nde, uzman operatörlerimiz aracılığı ile başvurularınızı 
kayıt altına alıyor, ilgili birime yönlendiriyor ve işlem sonucunda sizleri haberdar ediyoruz.

Çağrı Merkezi’ne ulaşmak için aramanız gereken numara:
444 40 35

* Çağrı Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
İZSU’ya ilişkin başvuruları ALO 185 numaralı hattan kabul etmektedir.

Muhtarlar Masası

Yerel yönetimin ilk kademesi olan muhtarlarımızın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile doğrudan ve 
kolay iletişim kurmalarını Muhtarlar Masası ile sağlıyoruz. 
Dilek, öneri ve şikâyetlerinizi muhtarlarınız aracılığı ile de bize ulaştırabilirsiniz. 
Hizmet odaklı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Muhtarlar Masası ile muhtarlarımızı 
faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmenin yanı sıra, onların teknik donanım ve 
sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyoruz.

Muhtarlarımız için iletişim numaralarımız:
Tel: 293 15 90 – 293 15 31 – 293 12 76
Faks: 293 19 26

Santral

Hafta içi 08.00 – 17.00 saatleri arasında gelen tüm çağrılara cevap vererek ilgili birime 
yönlendiriyor, ayrıca birimler arası ve dış arama yetkisi olmayan birimlerin görüşme 
yapabilmelerini sağlıyoruz.

Santral numaramız: 293 12 00

Merkez -1 Telsiz

Emniyet ekipleri, belediye birimleri ve ilçe belediyelerinden telsiz ve telefon aracılığıyla iletilen 
ihbarların en kısa sürede ilgili birime aktarılmasını sağlıyor, acil müdahale gerektiren anlarda 
birimler arası koordinasyon kuruyoruz.

Tel: 293 13 14 – 293 11 00 - 293 11 98  /  Faks: 293 10 99

                           

İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Kurtarma ve Sağlık ekibi AKS, 7 gün 24 saat kesintisiz acil 
yardım hizmeti vermektedir.

Trafik kazası, yangın, patlama, su baskını, doğal afet, can kurtarma durumlarında cep telefonu, 
sabit telefon ya da ankesörlü telefonlardan ücretsiz telefon hattı 110’u arayabilirsiniz.

Suç teşkil eden bir durumla karşılaştığınızı düşünüyor ve kolluk kuvvetlerine ihtiyaç duyuyorsanız 
Emniyet Genel Müdürlüğü acil ihbar ve yardım hattı 155’i aramalısınız.

Acil durum görüşmelerinde yetkililere, sakin bir ses tonu ve anlaşılır ifadeler ile bulunduğunuz 
adresi, acil durumun türünü ve tehlikede olan kişi sayısını bildiriniz.

 

ULAŞIM VE ULAŞIM KARTLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanına hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması 
için kara-deniz-demir yolu entegrasyonunu hedef edinerek ulaşım hizmetlerini sürdürür.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu taşıt seçenekleri arasında temel olarak otobüs, 
metro, banliyö sistemi, yolcu gemisi, arabalı vapur, bisiklet ve faytonlar yer alır.
Gitmek istediğiniz yere en kolay nasıl ulaşabileceğinizi öğrenmek için güzergâh ve taşıt 
seçeneklerinizi gösteren Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi’nden yararlanabilirsiniz.
Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi: asps1.unibel.com.tr
 
İzmirim Kart
Toplu ulaşım araçlarından yararlanmak için İzmir’de “İzmirim Kart” adı verilen elektronik kart 
sistemi kullanılır. İzmirim Kart, tüm toplu taşıma araçlarında geçerlidir ve kentin hemen her 
köşesinde bulunan İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan temin edilebilir. 
İzmirim Kart’ı yalnızca bir defa satın almanız yeterlidir. Kartın geçerlilik süresi yoktur. İster yetkili 
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan, ister aktarma merkezlerindeki otomatlardan 
dilediğiniz zaman ve dilediğiniz kadar bakiye yüklemesi yapabilirsiniz. Bakiyeniz, kartınızı taşıt 
araçlarında bulunan elektronik sayaçlara gösterdikçe azalır. Bakiye tükendiğinde karta yeniden 
yükleme yapmanız gerekir.
Size en yakın İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’nı www.eshot.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

90 Dakika Uygulaması
İzmir’de toplu ulaşım araçlarını tercih eden yolcuların İzmirim Kart bakiyelerinden 90 dakika 
içinde yalnızca ilk binişlerinde bilet ücreti düşer.
İzmirim Kart’ınızı araçlardaki elektronik sayaca göstermenizi takip eden 90 dakika boyunca, 
tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilirsiniz.
90 dakika sonraki ilk yolculukta kart bakiyenizden yeniden bir binişlik ücret düşer.

3-5 Bilet
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktaları’nda bulunan “3-5 Bilet” isimli kartlarla da yolculuk 
yapabilirsiniz. 3-5 Bilet üç farklı seçenekle satışa sunulur; iki binişlik, üç binişlik ya da beş binişlik 
alternatifleri mevcuttur. İzmirim Kart’tan farklı olarak 3-5 Bilet ile 90 dakika uygulamasından 
yararlanılamaz. 3-5 Bilet’e yeniden yükleme yapılamaz. 3-5 Bilet’in geçerlilik süresi ilk kullanım 
tarihinden itibaren 35 gündür.

Otobüs
Otobüs ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına ESHOT Genel Müdürlüğü 
tarafından sürdürülür.

İzmir şehir merkezinde otobüs seferleri 24 saat kesintisiz olarak gerçekleştirilir.
Baykuş adı verilen gece otobüsleri gece 12’den sabah 6’ya kadar bir saat arayla şehir merkezi 
Konak ile Evka-3, Tınaztepe, Gaziemir, Balçova ve Çiğli arasında karşılıklı hareket eder.
Otobüs sefer saatleri, hat numaraları ve güzergâhlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için ESHOT’un resmi 
internet sitesini ziyaret edebilir ya da çağrı merkezini arayabilirsiniz.
www.eshot.gov.tr    
Çağrı Merkezi: 320 0 320

Metro
Metro ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İzmir Metro A.Ş. tarafından 
sürdürülür. İzmir metro ağı kapsamında 17 metro istasyonu bulunur. Bunlar sırasıyla Fahrettin 
Altay, Poligon, Göztepe, Hatay, İzmirspor, Üçyol, Konak, Çankaya, Basmane, Hilal, Halkapınar, 
Stadyum, Sanayi, Bölge, Bornova, Ege Üniversitesi ve Evka – 3 istasyonlarıdır. Hilal, yolcuların 
banliyö sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur. Halkapınar, hem banliyö sistemine 
geçiş istasyonu hem de otobüslerin aktarma merkezidir. Fahrettin Altay istasyonundan da 
otobüslerin aktarma merkezine ulaşılabilir. Metro sefer saati ve ücretlerine ilişkin ayrıntılı bilgi 
için Metro A.Ş. resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
www.izmirmetro.com.tr

Banliyö
İzmir’de banliyö ile toplu ulaşım hizmetleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD’nin %50 
ortaklığı ile kurulmuş olan İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi A.Ş, kısa adıyla İZBAN tarafından 
sürdürülür. İZBAN ağı kapsamında, Cumaovası ile Aliağa arasında yer alan 32 istasyon bulunur.
Hilal, yolcuların metro sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur.
Halkapınar ise hem metro sistemine geçiş istasyonu, hem de otobüslerin aktarma merkezidir.
İZBAN sefer ve ücretlerine ilişkin bilgi için İZBAN internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
www.izban.com.tr

Yolcu Gemisi ve Arabalı Vapur
Yolcu gemisi ve arabalı vapur ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına 
İZDENİZ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Yolcu gemisi seferleri Bostanlı, Karşıyaka, Bayraklı, Alsancak, Pasaport, Konak, Göztepe ve 
Üçkuyular olmak üzere 8 iskeleden yapılır.
Günübirlik tatil yaparak denizin tadını çıkarmak isteyenler için yaz sezonu boyunca Yassıcaada’ya 
da yolcu gemisi seferleri düzenlenir. 
Arabalı vapur seferleri ise Üçkuyular ve Bostanlı iskeleleri arasında şehir içi trafiğine girmeden 
keyifli, güvenli ve hızlı yolculuk imkânı sağlar.
Yolcu gemilerinin ve arabalı vapurların sefer saat ve tarifelerini iskelelerden temin edebileceğiniz 
broşürlerden ya da İZDENİZ resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.
www.izdeniz.com.tr

Bisiklet
İzmir’de motorlu araç kullanımını azaltmak, çevre kirliliğini ve trafik sorununu en aza indirmek ve 
sağlıklı yaşamı özendirmek amacı ile kent bisikleti kiralama sistemi BİSİM oluşturulmuştur.
Şehir merkezinde sahil şeridi boyunca rastlayacağınız bisiklet istasyonlarından dilediğiniz saatte 
bisiklet kiralayabilir, bisikletinizi istediğiniz güzergâhta kullanabilir ve herhangi bir istasyona 
bırakabilirsiniz.
BİSİM sistemi ile ister kredi kartı kullanarak, ister sisteme üye olarak bisiklet kiralayabilirsiniz.
Üyelik işlemleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
BİSİM üyesi olmak, kira ücretlerini öğrenmek, kira koşulları ve istasyonlar hakkında ayrıntılı 
bilgiye ulaşmak için BİSİM resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz.
www.bisim.com.tr  
Tel: 433 51 55

Fayton
İzmir’de ulaşım seçeneklerinin en keyiflisi kentin simgesi haline gelen faytonlardır.
Fayton hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Tarihi görünüşü örnek alınarak özgün modeline uygun yapılan Victoria Klasik tipi modern 
faytonlar, özel giyimli, sürüş, davranış, duruş ve yabancı dil eğitimi almış sürücüler tarafından 
idare edilir ve Haflinger cinsi atlar ile çekilir.
Siz de bu keyfi yaşamak için İzmir Limanı, Gündoğdu Meydanı ya da Konak Pier istasyonlarından 
faytona binebilir, dilerseniz sahil şeridinde, dilerseniz tarihi noktalara doğru nostaljik bir gezinti 
yapabilirsiniz.
Ayrıca, özel günlerinizde önceden randevu almak ve gerekli ödemeleri karşılamak kaydıyla 
fayton kiralayabilirsiniz.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Tur Otobüsleri
İzmir’i, şehir merkezinde panoramik bir tur atarak tanımak isteyen yerli ve yabancı turistler için 
tasarlanan üstü açık tur otobüsleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından işletilir.
Otobüslerde Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca anlatımların yapıldığı rehber 
kulaklıklar bulunur. Ayrıca 6 dilde hazırlanmış güzergâh haritalı İzmir broşürleri de tur 
otobüslerini kullanan yolculara hediye edilir.
Tur otobüsleri için alınan biletler 24 saat geçerlidir. Otobüslerden güzergâh üzerindeki herhangi 
bir durakta inebilir ve aynı biletle yeniden binebilirsiniz.
Panoramik şehir turları saat 09.30’da başlar. Her 30 dakikada bir hareket eden otobüslerin son 
sefer saati ise 16.00’dır.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Kayıp Eşya
Otobüs, metro, banliyö, yolcu gemisi ya da arabalı vapurda eşyanızı unutursanız kayıp eşya 
bürolarına danışabilirsiniz.
ESHOT – İZULAŞ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: 544 Sok. No: 2 Yağhaneler - Konak / İzmir 
Tel: 250 29 77
Kayıp eşyanızın durumunu www.eshot.gov.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Kayıp Eşya Formu’nu doldurarak da 
sorgulayabilirsiniz.
METRO Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Halkapınar İstasyonu / İzmir
Tel: 461 54 45 / Dahili: 9255
İZBAN Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Salhane İstasyonu / İzmir
Tel: 398 32 32
İZDENİZ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Bostanlı Vapur İskelesi Bostanlı / İzmir
Tel: 330 50 71

ULAŞIM KARTLARI

Toplu ulaşım kartları ile ilgili tüm işlemler ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları 
Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülür.
Kart talebi, yenileme, çalınma-arıza bildirimi, bakiye itirazı, dolum-kullanım bilgi talebi gibi 
ulaşım kartlarına ilişkin her konuda Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne danışabilirsiniz.
Adres: Milli Kütüphane Cad. No: 10/1C Konak – İzmir
Tel: 483 64 63

ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI

Engelli Bireyler
Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan kişiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen 
Engelli Kimlik Kartı ya da daha önce verilen Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Engelli 
Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanlarını görevli personele göstererek toplu ulaşım araçlarından 
ücretsiz faydalanır. 
Kartlarında “Ağır Engelli” olarak belirtilen ya da “Ulaşımda Refakatçi Hakkı Vardır” ibaresi bulu-
nan kişiler ise kendileri ile birlikte bir refakatçi ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlana-
bilir.
65 Yaş ve Üzeri 
İzmir’de 65 yaş ve üzeri herkes, nüfus cüzdanlarını yetkili görevlilere göstererek toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

Şehit Aileleri
Şehit Aileleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen Şehit Ailesi Kartı ya da 
ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından verilen bakiye 
gerektirmeyen İzmirim Kart ile toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabilir.

Gaziler
Gaziler ve gazi yakınları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kendilerine verilen 
Gazi Kartı ya da Gazi Ailesi Kartı ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

ÜCRETSİZ ULAŞIM KARTLARI

TÜİK Kartı: Sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için alanda 
görevlendirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) personeli, görev süresince, toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

PTT Kartı: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT bünyesinde dağıtıcı olarak görev yapan 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur personel toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Zabıta Kartı: İzmir sınırları içindeki belediyelerde çalışan zabıta memur personel toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

Basın Kartı: Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen Sarı Basın Kartı sahibi  
basın mensupları toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Polis Kartı: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapan 
emniyet hizmetleri sınıfı personeli toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Orman Muhafaza Kartı: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza 
memurları resmi üniformalı oldukları sürece toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanır.
 
İNDİRİMLİ ULAŞIM KARTLARI

Öğrenci Kartı: Öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından verilen Öğrenci Kartı ile toplu 
ulaşımdan indirimli faydalanır. Öğrenci kartı öğretim yılı başında okul idareleri tarafından 
gerçekleştirilen toplu başvurular aracılığı ile hazırlanır. Toplu başvurudan yararlanamayan 
öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü resmi internet adresi www.eshot.gov.tr üzerinden bireysel 
başvuruda da bulunabilir. İzmir dışında öğrenim gören öğrenciler indirimli seyahat edebilmek için 
üniversitelerinden aldıkları kimlik kartları ya da öğrenci belgesi ile ESHOT Genel Müdürlüğü 
resmi internet adresi üzerinden bireysel başvuruda bulunabilir.
 www.eshot.gov.tr

Öğretmen Kartı: Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma 
Bakanlığı’na bağlı örgün eğitim kurumlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 
kadrolu olarak çalışan eğitim ve öğretim sınıfı personeli Öğretmen Kartı ile toplu ulaşım 
araçlarından indirimli olarak yararlanır.

60 Yaş Kartı: İzmir sınırları içinde ikamet eden 60-65 yaş arası kişiler, günün her saatinde 
öğrenci tarifesi ödeyerek toplu ulaşımdan indirimli yararlanır. 

ÇEVRE

İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre ve insan sağlığını korumak ve iyileştirmek amacı ile çevre 
kirliliğine yol açan her türlü kirleticiye karşı gerekli önlemleri alır ve ilgili denetimleri sürdürür.

Evsel Atıklar
İzmir’de çöp konteynerlerinde biriken evsel atıkların özel atık toplama araçları ile toplanması, 
sokaklar söz konusu olduğunda ilçe belediyelerinin, ana arterler söz konusu olduğunda ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundadır.
İlave çöp konteyneri konulması, çöp konteynerlerinin yıkanması gibi talepler ya da çöplerin 
düzenli toplanmaması ya da toplanırken gürültü yapılması gibi şikâyetlere ilişkin başvurular 
sokak konteynerleri ile ilgili ise ilçe belediyelerine, cadde konteynerleri ile ilgili ise İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmelidir.

Tıbbi Atık
Hastaneler, veteriner klinikleri, poliklinikler, tıbbi tahlil laboratuvarları, muayenehaneler ve diş 
kliniklerinden çıkan tıbbi atıklar, konusunda yetkin eğitimli personel aracılığı ile özel araçlarla 
toplanır ve sterilizasyonu gerçekleştirilmek üzere çevreye zarar vermeden bertaraf tesislerine 
iletilir.

Sanayi Atıkları
Evsel nitelikli ya da düzenli depolama kriterlerine uygun ve analizi yapılmış sanayi atıkları, ilgili 
firmalar tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Düzenli Çöp Depolama Tesisi’ne getirildiği 
takdirde bertaraf edilir.

Moloz Atıkları
Çeşitli kurum ve kuruluşlar inşaat ya da yıkıntı atıklarını, ilçe belediyelerinden Ek-2 belgesi 
aldıktan sonra izinli taşıyıcılar aracılığı ile yasal moloz depolama alanlarına bırakabilir.
İzmir’deki moloz depolama alanlarını öğrenmek, inşaat ya da yıkıntı atıklarını uygun alanlara 
bırakabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak 
başvuruda bulunabilirsiniz.

İlaçlama ve Haşere ile Mücadele Çalışmaları
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca modern yöntemlerle sürekli olarak sivrisinek ile 
mücadele çalışmaları gerçekleştirir.
Hamamböceği, bit, pire, karasinek gibi haşere ve fare mücadelesi için ise hem iç hem de dış 
mekânlara özel ilaçlama çalışmaları yapılır. 
Sokak ve caddelere yerleştirilen çöp konteynerleri haşere üremesine karşı düzenli olarak ve 
talep üzerine ilaçlanır.

İhtiyaç duyduğunuz ilaçlama çalışması için Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü’nü 
arayabilirsiniz. 

Tel: 293 37 14 - 15

Hava Kirliliği
Karşıyaka, Bornova, Güzelyalı ve Alsancak’ta bulunan modern hava kirliliği ölçüm istasyonlarında 
yapılan ölçümlerle hava kirliliği değerleri 24 saat aralıksız olarak izlenir.
Hava kirliliği denetim ekibi, kalitesiz yakıt kullanan, satan ya da kalorifer, kazan, baca bakım ve 
temizliklerini yapmayan konut, işyeri ve sanayi tesislerini tespit eder. Kirliliğin önlenebilmesi için 
denetimleri yapar ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
Hava kirliliğine sebep olduğunu düşündüğünüz kişi ya da kuruluşları Hava Kirliliği Denetim 
Birimi’ne bildirebilirsiniz.

Tel: 293 13 84

Gürültü Kirliliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi yalnızca birinci sınıf gayri sıhhi işletmelere ilişkin gürültü kirliliği 
denetimlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. 
Gürültü kirliliğine yol açan diğer her türlü kurum, kuruluş ya da konutların denetimi ilçe 
belediyelerinin görevidir.
Bu nedenle eğer gürültü kaynağı birinci sınıf gayri sıhhi işletme ise HİM’e başvurabilir, değil ise 
başvurunuzu ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi uyuşmazlıkların çözümünde konu ile ilgili uzman ekip ve teknik 
destek sağlar.

Körfez Denetimi
İzmir Körfezi’ne atık bırakan, limanda yük alımı ve boşaltımı sırasında çevre kirliliği yaratan 
gemileri Körfez Denetim Ekibi kontrol eder. Deniz yüzeyindeki atıkları toplayarak körfezin temiz 
tutulmasını sağlar.
Denize atık madde bıraktığını tespit ettiğiniz kişi, kurum ya da kuruluşlara ilişkin bildirimlerinizi 
Körfez Denetim Şefliği’ne iletebilirsiniz.

Tel:  293 14 26 

SU VE KANALİZASYON İŞLEMLERİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İZSU; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları 
dahilinde yaşayanların içme suyu ve atık su hizmetlerini, çevre ve insan sağlığını esas alarak, 
etkin, verimli ve kesintisiz olarak yürütür.
Su ve atık su işlemlerine ilişkin ihtiyaç duyduğunuz her konuda danışmak için 185 numaralı 
telefon hattını arayabilir ya da Cumhuriyet Bulvarı No: 16 - Konak adresinde bulunan İZSU Genel 
Müdürlüğü’nü ziyaret edebilirsiniz.

YENİ ABONE
Yeni abonelik için gerekli belgeler:
•  Yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı) aslı ve fotokopisi
•  Numaralandırma krokisi ya da belgesi aslı ve fotokopisi
•  Tapu aslı ve fotokopisi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Kanal ruhsatnamesi
•  DASK (Doğal Afet Sigortası) belgesi (15.06.2004 tarihinden sonra yapı kullanma izin belgesi 
almış olanlar için)
Abone ücreti, ilgili yetkililer tarafından tespit çalışması yapıldıktan sonra, bağlanacak suyun 
şebekeye olan mesafesi, çapı gibi özellikler dikkate alınarak belirlenir.
Piyasadan temin edeceğiniz yeni su sayacı; İZSU standartlarına uygun, gliserin korumalı ve yaş 
tip su sayacı olmalıdır.

SAYAÇLAR
Sayaç Değiştirme
İZSU Genel Müdürlüğü ya da ilgili şube müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunmanız halinde, 
“sayaç değiştirme bülteni” düzenlenir ve arızalı olduğu tespit edilen sayaç değiştirilir.
Sayacın sarfiyat göstermediği dönemler için ise geriye dönük kıyas tahakkuku yapılarak ödeme 
miktarı belirlenir.

Su Faturasına İtiraz
Su faturasında belirtilen kullanım ve ödeme miktarlarının hatalı olduğunu düşünüyorsanız bağlı 
bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz.
İtiraz durumunda, sayacınızın kontrolü için İZSU tarafından düzenlenen dilekçe Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’ne gönderilir.
Faturaya itirazda bulunduysanız, işlem sonuçlanana kadar ödemeyi izinli duruma getirme 
talebinde bulunabilirsiniz.

Kontrol sonucunda sayacınız arızalı çıkarsa ve fatura bedelinizi itiraz öncesinde yatırmış iseniz 
ödemiş olduğunuz tutar, isteğinize bağlı olarak ya müteakip ödemenizde otomatik olarak 
düşürülür ya da tarafınıza ödenir.

Abonelik Dondurma (Geçici Kapama İşlemi)
Belirli bir süre için kullanılmayacak konut ya da iş yeri için geçici kapama işlemi yapılabilir. 
Geçici kapama uygulanacak tarihler verilen dilekçede belirtilmelidir.
Bu işlemin gerçekleşmesi için, abone numaranıza kayıtlı herhangi bir borç bulunmaması 
gerekmektedir. Bu durumda, abone servisi sayacı sökmeden geçici kapama işlemi yapabilir. 
Geçici sürenin bitimine kadar sarfiyat faturası düzenlenmez.

Abone İptal İşlemi
Aboneliğinizin iptalini istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurunuz.
Abone numarasına kayıtlı tüm borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız. 
Sayaç söküm işlemi yapıldıktan sonra abone teminatı tarafınıza iade edilerek işlem tamamlanır.

İsim değişikliği
Abone ismi değişikliği talep ediyorsanız, bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ve 
kimlik fotokopisi, DASK poliçesi, tapu ya da ikametgâh belgesi ile birlikte başvurunuz. 
Abone numaranıza kayıtlı tahakkuk ve tahsilat borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız.  
Başvurunuz sonucunda teminat ücreti alınarak sözleşme imzalanır ve işlem tamamlanır.
 
Su açma işlemi
Yazılı talepte bulunarak yerinden kaldırdığınız sayacınızı yeniden bağlamak ya da kesilen 
suyunuzu yeniden açtırmak istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne 
başvuruda bulunabilirsiniz. 
Sayacınız borcunuzdan ötürü yerinden kaldırıldıysa ya da borç nedeni ile suyunuz kesildiyse 
gerekli ödemeyi yaptığınız takdirde sayacınız yeniden takılarak, suyunuz açılır.

Çok Sayaçtan Tek Sayaca 
Apartmanınızda her daireye ait ayrı sayaçlarınızı söktürmek ve hidrofor sistemi ile ortak 
su kullanmak istiyorsanız, apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu çok sayaçtan tek sayaca 
geçiş sağlanır.

Tek Sayaçtan Çok Sayaca Geçiş
Tek sayaçla hidrofordan ortak su kullanıyorsanız ve sayaçlarınızın ayrılarak farklı abonelikler 
oluşturulmasını istiyorsanız apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu tek sayaçtan çok sayaca 
geçiş sağlanır.

İZSU Şebekesi Dışındaki Kaynaklardan Temin Edilen Suyun Kullanılması

İZSU şebekesi dışındaki kaynaklardan temin ettiğiniz suyu kullanıyorsanız, ilgili İZSU Şube 
Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak Atık Su Abonelik Sözleşmesi imzalamanız gerekir.
Abonelik ücreti, sözleşme imzalandıktan ve sayaç bağlandıktan sonra ilk sarfiyat faturasına 
eklenir.

Ayrıca İZSU Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak için Alo 185 numaralı hattı arayarak;
•  Su ve kanalizasyon şebeke arızalarını günün her saati bildirebilir,
•  Semtinizdeki planlı su kesintilerini öğrenebilir, 
•  Kaçak su kullanımlarını ihbar edebilir,
•  Dış mekânlardaki kanallardan kaynaklanan koku şikâyetlerinizi iletebilirsiniz.

Yaşadığınız bölge ile ilgili, 
•  Yağmur suyu ızgarası
•  Su tahliye hattı yenilemesi
•  Dere ıslahı yapımı
•  Dere üstü yaya köprüsü yapımı talebinde bulunabilirsiniz.
Dilek, öneri ve şikâyetleriniz ilgili birimlere aktarılacak, tarafınıza en kısa sürede geri dönüş 
yapılacaktır.

İZSU’nun sağladığı tüm hizmetlere ilişkin ayrıntılı bilgi için: 
www.izsu.gov.tr

İMAR İŞLERİ 

Parsel planlama, numaralandırma, yapı ruhsatı verme, yapı kullanım izni verme, ruhsatsız/kaçak 
yapılaşmayı önleme gibi her türlü imar uygulaması yetki ve sorumluluğu ilçe belediyelerine aittir.
Söz konusu konulara ilişkin başvurularınızı ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile İmar Denetim Dairesi 
Başkanlığı görev yetki ve sorumlulukları ise;

•  İmar yönetmeliği, yüksek yapılar yönetmeliği, otopark yönetmeliği uygulama esasları gibi 
gerekli yönetmelikleri hazırlamak, mevcut yönetmeliklere ilave ya da düzenlemeler yapmak,
•  İlçe belediyelerine esas olmak üzere otopark bölge sınırları bedellerini saptamak ve 
güncelleştirmek,
•  Yüksek Yapılar Yönetmeliği gereğince İnceleme Kurulu’nu toplayarak alınan kararları talep 
sahibine ve ilgili meslek odalarına bildirmek,
•  İmar denetimleri yapmak,
•  İmar mevzuatına ilişkin uygulamaları değerlendirmek ve uygulama birliğini sağlayıcı ve 
bağlayıcı koordinasyon kararları almak, uygulanmasını denetlemektir.

ALTYAPI KOORDİNASYON HİZMETLERİ

Altyapı koordinasyon hizmetlerinin başlıca amacı; şehrin temel altyapı çalışmaları için gerekli 
izinlerin sağlanması, çalışmaların denetiminin gerçekleştirilmesi ve koordinasyon içinde sonuca 
ulaştırılmasıdır.

Bunlar arasında öncelikli olarak:
•  İçme suyu ve kanal projeleri,
•  Elektrik, gaz, telefon, fiberoptik bağlantı hattı projeleri,
•  Banliyö ve metro enerji besleme projeleri,
•  Yollar ve kaplama hizmetleri yer alır.

Bu kapsamda, İzmir içinde altyapı çalışması yapmak isteyen kamu kurum-kuruluşları, 
özel-tüzel şahıslar AYKOME’ye müracaat ederek kazı izni almalıdır. 

İzinsiz veya ruhsata aykırı yapılan çalışmalarda iş durdurulur ve cezai işlem uygulanır.

Denetim ve tuhsat işlemleriniz için Altyapı Koordinasyon Merkezi’ni arayabilirsiniz.
Tel: 293 40 24 – 293 14 04

İLAN VE REKLAM DÜZENLEME İŞLERİ

İlan, reklam ve tanıtım araçlarının kullanımı İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam 
Yönetmeliği uyarınca düzenlenir. Söz konusu yönetmeliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi 
internet adresi www.izmir.bel.tr üzerinde bulunan dokümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

İlan ve reklam uygulamalarını bağlı bulunduğunuz ilçe sınırları içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız ilçe belediyesine, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’ne 
izin başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü iletişim bilgileri:
Tel: 293 42 44 
E-posta: kentestetigi@izmir.bel.tr

VETERİNERLİK HİZMETLERİ

Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların bakımı ve denetimi; mesai saatleri içinde öncelikli olarak 
bulundukları ilçe belediyelerinin, saat 18.00’den sonra ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
sorumluluğundadır. Sokak hayvanlarına ilişkin bakım, kısırlaştırma ya da gürültü konularında 
başvurularınızı bağlı bulunduğunuz ilçe belediyesine iletebilirsiniz.

Ancak engelli, ağır hasta ve kendine bakamayacak durumda olan ya da toplumla uzlaşamayan 
saldırgan sokak köpekleri ile sahipleri tarafından bakılamayan evcil köpekler İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Işıkkent Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne kalıcı olarak kabul 
edilir.

Saldırgan sokak köpeklerinin bakımevine kabulü, ancak bir kişinin yaralanmasına sebep olduğu 
ve o kişi yaralanmaya ilişkin doktor raporu beyan ettiği takdirde gerçekleşir.

Yaralı sokak hayvanları tedavi, kısırlaştırma ve aşı işlemleri yapıldıktan sonra (köpekler kulak 
küpeleri takılarak, kediler ise kulaklarına işaret bırakılarak) alındıkları bölgeye geri bırakılır.

Bakımları yapılmak üzere belediyeler tarafından alıkonulan sokak hayvanları 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu’na göre alındıkları yere geri bırakılmak zorundadır.

Köpek sahibi olmak isterseniz İzmir Büyükşehir Belediyesi Işıkkent Köpek Bakımevi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’ne güvenle başvurulabilirsiniz. Merkezden sahiplenilen köpeğiniz size 
aşıları yapılmış ve kısırlaştırılmış olarak ücretsiz teslim edilir.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunu gereğince yerel yönetimlerin sahipli hayvanlara hizmet 
vermesi yasaklanmıştır.
 
Yaralanmış sahipsiz sokak hayvanları için İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri 
Şube Müdürlüğü Acil Müdahale Ekibi’ne ulaşmak için:
293 39 80

İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Sasalı’da kurduğu İzmir Doğal Yaşam Parkı kentin en önemli 
cazibe merkezlerinden biri.

125 türden 1.500’ün üzerinde hayvanın doğal ortamlarında özgürce yaşadığı alanda 3 bin ağaç ve 
210’dan fazla bitki türü bulunuyor.

Özel iklimlendirme ve bitkilendirme alanları ile her yıl yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayan 
İzmir Doğal Yaşam Parkı Avrupa Hayvanat Bahçeleri Birliği EAZA’nın tam üyesi.

Haftanın 7 günü ziyarete açık olan İzmir Doğal Yaşam Parkı sabah saat 09.00’dan itibaren 
gezilebilir. Kapanış saati ise yaz ve kış aylarına göre değişkenlik gösterir.

İletişim bilgileri:
Adres: İzmir Doğal Yaşam Parkı Ahmet Piriştina Caddesi, Sasalı - Çiğli / İzmir
Tel: 327 39 00 

ZABITA HİZMETLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehir içinde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için zabıta 
hizmetleri sürdürür. Bunu yerine getirirken kurallara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen 
ceza ve diğer yaptırımları uygular.

•  Çevreye zarar verdiği tespit edilen kuruluşların geçici olarak mühürlenmesi, kapatılması, 
işyeri sahipleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması,
•  Sebze ve meyve haline getirilen kaçak sebze meyveye el konulması, getirenler hakkında 
para cezası uygulanması,
•  İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliğine aykırı reklam panoları, bez afiş, tahta pano, levha ve 
tentelerin toplatılması, sahipleri hakkında para cezası uygulanması İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanlığı görevleri arasındadır.

Seyyar satıcıların yakalanması, mallarına el konulması, sağlığa zararlı ürünlerinin imha edilmesi, 
ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır.

Bu konulara ilişkin dilek, öneri ve şikayetlerinizi 444 40 35 numaralı telefondan HİM’e 
iletebilirsiniz.

Hatalı park eden araçların çekilmesi, kurtarılması ve götürülmesi yetki ve sorumluluğu ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda değil, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndedir.

EŞREFPAŞA HASTANESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, toplumun her kesimine kaliteli sağlık hizmeti 
sunan, ileri teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü bir sağlık kuruluşudur.
200 yatak kapasitesi, 9 ameliyat odası, 2 doğumhanesi bulunan Eşrefpaşa Hastanesi 600’e yakın 
personeli ile hızlı, güvenli ve etkili bir hizmet anlayışı oluşturma hedefi ile çalışır.

Hizmet Birimleri    

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Plastik Cerrahi    Aile Hekimliği   

Ortopedi ve Travmatoloji   Anestezi    Göğüs Hastalıkları  

Genel Cerrahi    Beslenme ve Diyet   Nöroloji   

Üroloji     Biyokimya Laboratuvarı  Kardiyoloji   

Göz     Patoloji Laboratuvarı   Psikiyatri   

Diş     Mikrobiyoloji Laboratuvarı  Dahiliye   

Radyoloji    Uyku Bozuklukları   Dermatoloji   

KBB     Spor Hekimliği   Enfeksiyon Hastalıkları 

Kadın Hastalıkları ve Doğum İlkyardım Eğitim Merkezi  Fizik Tedavi ve 

Çocuk ve Ergen Ruh    
Sağlığı ve Hastalıkları   

Ambulans Hizmeti

Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde iki adet kırmızı kuşaklı acil yardım ambulansı, 5 adet mavi 
kuşaklı hasta nakil ambulansı ve 1 adet tam teşekküllü diş sağlığı taraması ve tedavi hizmetleri 
aracı bulunur.
Ambulans ile nakil hizmetinden yararlanmak isterseniz www.esrefpasahastanesi.izmir.bel.tr 
adresinde bulunan Ambulans Talep Formu’nu doldurabilir ya da dilekçe yazarak Eşrefpaşa 
Hastanesi Başhekimliği’ne başvurabilirsiniz.

HUZUREVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi 70 dönüm arazi üzerinde bir adet çok katlı 
bina ve ikisi ağır bakım (geriatri) servisi olmak üzere 12 adet tek katlı servisten oluşur. Çok katlı 
binasında, 264 yaşlıya, 44 yaşlı kapasiteli ağır bakım servisinde ise hastalığı ağır seyreden 
yaşlılarımıza hizmet verir.

Huzurevine Kabul Şartları
•  60 yaş ve üzeri yaşta olmak
•  Günlük yaşam faaliyetlerini (yeme, içme, tuvalet gibi)bağımsız yapabilecek nitelikte olmak
•  Yatalak ya da devamlı yatarak tıbbi tedavi ve bakıma ihtiyacı olmamak
•  Beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını karşılamasına engel olacak sakatlığı ve bir hastalığı 
bulunmamak
•  Ruhsal sağlığı yerinde olmak
•  Bulaşıcı ve sürekli tedaviyi gerektiren ağır hastalıklara sahip olmamak
•  Uyuşturucu madde ve alkol kullanmamak
•  Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu Sosyal İnceleme Raporu ile saptanmış olmak

Başvuru Evrakları 
•  Başvuru dilekçesi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Ekonomik durum araştırma belgesi
•  4 adet fotoğraf 
•  Sağlık kurulu raporu (huzurevine yerleşme aşamasında istenir)

Verilen Hizmetler
•  Diyetisyen kontrolünde hazırlanan üç öğün yemek
•  Ara öğün olarak çay ve süt servisi
•  Doktorlar tarafından verilen poliklinik hizmeti
•  İleri tetkik ve tedavi için Eşrefpaşa Hastanesi’ne ve diğer hastanelere sevk işlemleri
•  Üç aylık rutin kan ve idrar taraması yaptırılması
•  Yıllık portör ve akciğer taraması yaptırılması
•  Uzman doktorlar tarafından önerilmişse fizik tedavi hizmeti
•  Sağlık durumu uygun yaşlılar için spor merkezi
•  Haftada bir gün çamaşır yıkama, ütüleme hizmeti
•  Sosyal aktiviteler (gezi, spor ve yürüyüş faaliyetleri, koro çalışmaları, yemek organizasyonları)
•  Sosyal servis ekibi tarafından sürdürülen psiko – sosyal destek çalışmaları
•  Kütüphane hizmeti
•  Elişi atölyesi
•  Hobi bahçeleri

Adres: Çamlık Mahallesi Menderes Caddesi No: 418 Gürçeşme-Buca / İzmir
Tel: 293 17 91
GÜÇSÜZLER EVİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Örnekköy’deki 
Müyesser Turfan Güçsüzler Evi, özellikle soğuk kış aylarında, çeşitli kaynaklardan gelen 
bildirimler doğrultusunda sokakta yaşayan evsiz vatandaşlara yemek ve barınma olanağı sağlar.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılır, ihtiyaç halinde Eşrefpaşa 
Hastanesi’nde tedavileri gerçekleştirilir. 3 ay olarak belirlenen barınma hakkı süresi ihtiyaç 
durumuna göre uzatılabilir.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşlardan yaşı uygun olanlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
İzmir İl Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar ile huzurevi ya da bakım merkezlerine 
yerleştiriliyor, çalışabilecek durumda olanlar ise Türkiye İş Kurumu İŞKUR’a yönlendirilerek iş 
bulmaları sağlanıyor.

Adres: 7449 Sok.  No: 16 Zübeyde Hanım  Mah. Örnekköy – Karşıyaka / İzmir
Tel: 361 71 51

Şiddet gören, maddi gücüne el konan, istemediği halde ilişkiye zorlanan, aşağılanan ya da 
ayrımcılığa uğrayan kadınlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi var.
Tüm kadınlar Kadın Danışma Merkezi’nden ücretsiz psikolojik, hukuki ve sosyal danışmanlık 
hizmeti alabilir, dilerse çocukları ile birlikte Kadın Sığınma Evi’ne konuk olabilir.

Kadın Danışma Merkezi iletişim bilgileri: 
 
Adres: Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü
Kültürpark Fuar Alanı – İzmir
Tel: 293 4 293    Faks: 445 30 88
E-posta: kadindanisma@izmir.bel.tr
kadindanisma.izmir.bel.tr

YARDIMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de yaşayan herkesi zor gününde de yalnız bırakmamayı hedef 
edinerek faaliyetlerini sürdürür. Bu amaçla ihtiyaç sahibi kişilerin sosyal hayata katılımını, sadece 
yardım dağıtarak değil, sorunlarına kalıcı çözüm üreterek destekler.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na aşağıdaki konularda 
başvurabilirsiniz. 

 

KENT EKMEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği tüm kültür sanat etkinliklerinin ayrıntılı bilgisine 
www.izmir.bel.tr/Kultursanat adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Bu adres üzerinden dilerseniz, gitmek istediğiniz konser, tiyatro, sergi ya da sinema için bilet satın 
alabilir, kültür sanat merkezlerine ilişkin detayları araştırabilir ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi 
kültür sanat haberlerini okuyabilirsiniz.

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
Adres: Mithatpaşa Caddesi No: 1087 Güzelyalı / İzmir
Telefon: 293 38 18
www.aassm.org.tr

İZMİRSANAT
Adres: Kültürpark Fuar Alanı 26 Ağustos Kapısı yakını
Telefon: 293 40 49
www.izmirsanat.org.tr

İSMET İNÖNÜ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
Adres: Kültürpark Fuar Alanı Lozan Kapısı yakını
Telefon: 293 46 04 

ATATÜRK FUAR AÇIKHAVA TİYATROSU
Adres: Kültürpark Fuar Alanı
Telefon: 293 17 05

AHMET PİRİŞTİNA KENT ARŞİVİ VE MÜZESİ
Adres: Şair Eşref Bulvarı No: 1-A Çankaya / İzmir
Telefon: 293 39 00
www.apikam.org.tr

ÇETİN EMEÇ SANAT GALERİSİ
Adres: 900 Sokak No: 17 Hisarönü / İzmir
Telefon: 293 35 22

BORNOVA AŞIK VEYSEL AMFİ TİYATRO
Telefon: 293 19 47 

TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI KÜLTÜR MERKEZİ
Telefon: 293 10 91

SPOR AKTİVİTELERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları yüzmeden futbola, basketboldan tekvandoya 21 ayrı 
branşta, 11 merkezde sporcu yetiştiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi spor okullarına ve spor merkezlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için:
www.ibsbspor.org
Adres: Celal Atik Spor Salonu Kültürpark Fuar Alanı / İzmir
Tel: 445 67 54
E-posta: bilgi@izmirbsbspor.org 

ASARLIK SPOR KOMPLEKSİ SPOR OKULU
Masa tenisi salonu, basketbol, jimnastik, pilates, tekvando, judo, kondisyon ve güreş eğitimleri 
Asarlık Spor Kompleksi Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Salon çevresinde ayrıca, 2 adet açık alan basketbol sahası ve 2 adet futbol sahası bulunur.
Adres: Evka-4 Spor Tesisleri 
Tel: 351 38 66 

ASARLIK ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU
Badminton, step, aerobik, sağlıklı yaşam, basketbol eğitimleri Asarlık Çok Amaçlı Spor 
Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21

BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI
Tenis eğitimleri Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilir.
Adres: Kızılay Mahallesi 506 sok. Bornova / İzmir
Tel: 293 38 76
 
BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI BUZ SPORLARI SALONU
Buz Hokeyi, buz dansı, artistik patinaj, senkronize buz dansı eğitimleri Bornova Aşık Veysel 
Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 293 42 12

EKREM AKURGAL YAŞAM PARKI BAYRAKLI SPOR OKULU
Basketbol, voleybol, futbol, step, aerobik, pilates, jimnastik ve tekvando eğitimleri Ekrem Akurgal 
Yaşam Parkı Bayraklı Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21 
 

HALKAPINAR ATATÜRK SPOR SALONU SEHA AKSOY ATLETİZM PİSTİ
Atletizm eğitimleri Halkapınar Atatürk Spor Salonu Seha Aksoy Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21
 
İNCİRALTI SPOR TESİSLERİ BALÇOVA
Faydalanmak isteyen sporseverler için halı saha, voleybol, açık basketbol alanları ile tenis 
kortları bulunmaktadır.  
Tel: 278 06 00 

İNCİRALTI KAYIK ALANI
Kano eğitimleri bu bölgede düzenlenmektedir.
Tel: 425 04 21

BOSTANLI REKREASYON ALANI TESİSLERİ
Tenis eğitimleri düzenlenmektedir.
Ayrıca rekreasyon alanında faydalanmak isteyen sporseverler için 4 tenis kortu, 3 basketbol 
sahası, bir adet de kondisyon aletleri parkı bulunur.
Tel: 362 48 28 
 
BAYRAKLI ÇİÇEK FUTBOL SAHASI
Tel: 345 87 47
 
YEŞİLYURT FUTBOL SAHASI 
Tel: 228 75 75

Vefat eden vatandaşın ölüm raporu; bağlı bulunduğu belediyenin sağlık işleri müdürlüğünden 
veya sağlık ocağı doktorundan alınır.
Vefat gece geç saatlerde olmuş ise doktordan veya sağlık kurumundan ölüm raporu alındıktan 
sonra Mezarlıklar Müdürlüğü’nün ALO 188 No’lu telefonunu arayıp bilgi veriniz. 
Araç kısa sürede gelir ve cenaze teslim alınır. 
İşlemler için sabah Ölüm Raporu ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile ilçe belediyesi sağlık işleri 
müdürlüğüne müracaat edilir. Ölüm Raporu, Gömü İzin Belgesi’ne dönüştürülür. 
Hastanede vefat olduğunda, Gömü İzin Belgesi hastane tarafından düzenlenir. 
Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanını getirmeyi unutmayınız. 
Gömü İzin Belgesi alınan cenazelerin defin işlemleri Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe’de ikamet 
ediyorsa Soğukkuyu Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde; Buca ve Gaziemir ilçelerinde ikamet 
ediyorsa Buca Kaynaklar Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde veya istek doğrultusunda 
Yenişehir’de bulunan Mezarlıklar Müdürlüğü Defin İşlemleri Servisi tarafından, mesai saatlerinde 
yapılır.
Daha önce aile kabristanı almış olanların yeni vefatlarında gömü işlemlerinde “aile kabristanı” 
olduğuna dair belgeyi de getirmeleri gerekmektedir. Defin işlemleri esnasında yıkama, araç, 
morg, gömü yeri ve ruhsat ücreti tahsil edilir. 
Vefat edenin ölüm raporunu 3 gün sonra merkezden alabilirsiniz. 
Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek durumda olanlar, muhtardan Fakir 
İlmühaberi getirdikleri takdirde  tüm işlemleri ücretsiz yapılır; vefat eden Doğançay Mezarlığı’na 
defnedilir. 
Cenazenin başka bir şehre nakli gerekiyorsa İlçe Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden Yol Nakil Belgesi 
alınıp, ilaçlanıp tabut mühürlendikten sonra soğutmalı cenaze araçları ile bedeli karşılığında nakil 
yapılır.

Üste Gömü İşlemleri
Bir mezarın üstüne, 5 yıl geçtikten sonra 1. dereceden yakınının gömüsü yapılabilmektedir. 
Daha önce ölmüş olanın defin belgesi temin edilir ve üste gömü formu ile birinci dereceden 
yakınının muvaffakatı alınarak gömü işlemi yaptırılır. 
Gömüsü yapılan mezarların mezar üstü inşaat yapımı gömü tarihinden en erken 3 ay sonra 
Mezarlıklar Müdürlüğü’nden inşaat ruhsatı alınarak yapılır. 

ALO 188 No’lu özel hat, 24 saat kesintisiz hizmeti vermektedir.
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Hızlı, güleryüzlü ve güvenilir iletişim için buradayız.

Çünkü,
  

  alanında yetkin personelimizle başvurularınızı almak için sizi bekliyoruz.
  İşlemlerinizin yapılmasını beklerken size evinizin rahatlığını sunuyoruz.

  Başvurunuzun takibini yapıyor, sizlerle yeniden görüşmek için sabırsızlanıyoruz.
  İzmir için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmak bize mutluluk veriyor.

Çünkü,

biz kocaman bir aileyiz.

Çünkü,

İZMİR BİZİM EVİMİZ.

  

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HALKLA İLİŞKİLER ve MUHTARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bu küçük rehberi sizler için hazırladık.
İstedik ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü hizmetlere ulaşmanın en kolay yolu 
hep elinizin altında olsun.
Bu kitapçıkta yanıtını bulamadığınız tüm sorular için bize danışabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü olarak 5 farklı 
birimle hizmetlerimizi sürdürüyoruz.
Bize ister telefonla, ister internet aracılığıyla, ister muhtarınızla görüşerek ya da isterseniz 
şahsen İzmir Büyükşehir Belediyesi binasına gelerek ulaşabilirsiniz.

Hemşehri İletişim Merkezi

“Bize kısaca HİM diyebilirsiniz.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı dinamik ve güleryüzlü bir ekibiz.

E-posta, web adresi, kiosk (metro istasyonlarında bulunan elektronik iletişim sistemi), 
faks ve mektup aracılığı ile bize ulaştırdığınız başvuruları kayıt altına alıyor, 
birimlerden ilgili yanıt geldiğinde en kısa sürede sizlere geri dönüş yapıyoruz.

Doğrudan ve kolay iletişimin adresi, HİM’e ulaşmak çok kolay.

him@izmir.bel.tr
www.him.izmir.bel.tr
www.izmir.bel.tr
www.twitter.com/izmirhim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak / İzmir

Faks: 293 39 95

Çağrı Merkezi

7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz Çağrı Merkezi’nde, uzman operatörlerimiz aracılığı ile başvurularınızı 
kayıt altına alıyor, ilgili birime yönlendiriyor ve işlem sonucunda sizleri haberdar ediyoruz.

Çağrı Merkezi’ne ulaşmak için aramanız gereken numara:
444 40 35

* Çağrı Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
İZSU’ya ilişkin başvuruları ALO 185 numaralı hattan kabul etmektedir.

Muhtarlar Masası

Yerel yönetimin ilk kademesi olan muhtarlarımızın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile doğrudan ve 
kolay iletişim kurmalarını Muhtarlar Masası ile sağlıyoruz. 
Dilek, öneri ve şikâyetlerinizi muhtarlarınız aracılığı ile de bize ulaştırabilirsiniz. 
Hizmet odaklı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Muhtarlar Masası ile muhtarlarımızı 
faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmenin yanı sıra, onların teknik donanım ve 
sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyoruz.

Muhtarlarımız için iletişim numaralarımız:
Tel: 293 15 90 – 293 15 31 – 293 12 76
Faks: 293 19 26

Santral

Hafta içi 08.00 – 17.00 saatleri arasında gelen tüm çağrılara cevap vererek ilgili birime 
yönlendiriyor, ayrıca birimler arası ve dış arama yetkisi olmayan birimlerin görüşme 
yapabilmelerini sağlıyoruz.

Santral numaramız: 293 12 00

Merkez -1 Telsiz

Emniyet ekipleri, belediye birimleri ve ilçe belediyelerinden telsiz ve telefon aracılığıyla iletilen 
ihbarların en kısa sürede ilgili birime aktarılmasını sağlıyor, acil müdahale gerektiren anlarda 
birimler arası koordinasyon kuruyoruz.

Tel: 293 13 14 – 293 11 00 - 293 11 98  /  Faks: 293 10 99

                           

İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Kurtarma ve Sağlık ekibi AKS, 7 gün 24 saat kesintisiz acil 
yardım hizmeti vermektedir.

Trafik kazası, yangın, patlama, su baskını, doğal afet, can kurtarma durumlarında cep telefonu, 
sabit telefon ya da ankesörlü telefonlardan ücretsiz telefon hattı 110’u arayabilirsiniz.

Suç teşkil eden bir durumla karşılaştığınızı düşünüyor ve kolluk kuvvetlerine ihtiyaç duyuyorsanız 
Emniyet Genel Müdürlüğü acil ihbar ve yardım hattı 155’i aramalısınız.

Acil durum görüşmelerinde yetkililere, sakin bir ses tonu ve anlaşılır ifadeler ile bulunduğunuz 
adresi, acil durumun türünü ve tehlikede olan kişi sayısını bildiriniz.

 

ULAŞIM VE ULAŞIM KARTLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanına hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması 
için kara-deniz-demir yolu entegrasyonunu hedef edinerek ulaşım hizmetlerini sürdürür.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu taşıt seçenekleri arasında temel olarak otobüs, 
metro, banliyö sistemi, yolcu gemisi, arabalı vapur, bisiklet ve faytonlar yer alır.
Gitmek istediğiniz yere en kolay nasıl ulaşabileceğinizi öğrenmek için güzergâh ve taşıt 
seçeneklerinizi gösteren Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi’nden yararlanabilirsiniz.
Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi: asps1.unibel.com.tr
 
İzmirim Kart
Toplu ulaşım araçlarından yararlanmak için İzmir’de “İzmirim Kart” adı verilen elektronik kart 
sistemi kullanılır. İzmirim Kart, tüm toplu taşıma araçlarında geçerlidir ve kentin hemen her 
köşesinde bulunan İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan temin edilebilir. 
İzmirim Kart’ı yalnızca bir defa satın almanız yeterlidir. Kartın geçerlilik süresi yoktur. İster yetkili 
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan, ister aktarma merkezlerindeki otomatlardan 
dilediğiniz zaman ve dilediğiniz kadar bakiye yüklemesi yapabilirsiniz. Bakiyeniz, kartınızı taşıt 
araçlarında bulunan elektronik sayaçlara gösterdikçe azalır. Bakiye tükendiğinde karta yeniden 
yükleme yapmanız gerekir.
Size en yakın İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’nı www.eshot.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

90 Dakika Uygulaması
İzmir’de toplu ulaşım araçlarını tercih eden yolcuların İzmirim Kart bakiyelerinden 90 dakika 
içinde yalnızca ilk binişlerinde bilet ücreti düşer.
İzmirim Kart’ınızı araçlardaki elektronik sayaca göstermenizi takip eden 90 dakika boyunca, 
tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilirsiniz.
90 dakika sonraki ilk yolculukta kart bakiyenizden yeniden bir binişlik ücret düşer.

3-5 Bilet
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktaları’nda bulunan “3-5 Bilet” isimli kartlarla da yolculuk 
yapabilirsiniz. 3-5 Bilet üç farklı seçenekle satışa sunulur; iki binişlik, üç binişlik ya da beş binişlik 
alternatifleri mevcuttur. İzmirim Kart’tan farklı olarak 3-5 Bilet ile 90 dakika uygulamasından 
yararlanılamaz. 3-5 Bilet’e yeniden yükleme yapılamaz. 3-5 Bilet’in geçerlilik süresi ilk kullanım 
tarihinden itibaren 35 gündür.

Otobüs
Otobüs ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına ESHOT Genel Müdürlüğü 
tarafından sürdürülür.

İzmir şehir merkezinde otobüs seferleri 24 saat kesintisiz olarak gerçekleştirilir.
Baykuş adı verilen gece otobüsleri gece 12’den sabah 6’ya kadar bir saat arayla şehir merkezi 
Konak ile Evka-3, Tınaztepe, Gaziemir, Balçova ve Çiğli arasında karşılıklı hareket eder.
Otobüs sefer saatleri, hat numaraları ve güzergâhlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için ESHOT’un resmi 
internet sitesini ziyaret edebilir ya da çağrı merkezini arayabilirsiniz.
www.eshot.gov.tr    
Çağrı Merkezi: 320 0 320

Metro
Metro ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İzmir Metro A.Ş. tarafından 
sürdürülür. İzmir metro ağı kapsamında 17 metro istasyonu bulunur. Bunlar sırasıyla Fahrettin 
Altay, Poligon, Göztepe, Hatay, İzmirspor, Üçyol, Konak, Çankaya, Basmane, Hilal, Halkapınar, 
Stadyum, Sanayi, Bölge, Bornova, Ege Üniversitesi ve Evka – 3 istasyonlarıdır. Hilal, yolcuların 
banliyö sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur. Halkapınar, hem banliyö sistemine 
geçiş istasyonu hem de otobüslerin aktarma merkezidir. Fahrettin Altay istasyonundan da 
otobüslerin aktarma merkezine ulaşılabilir. Metro sefer saati ve ücretlerine ilişkin ayrıntılı bilgi 
için Metro A.Ş. resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
www.izmirmetro.com.tr

Banliyö
İzmir’de banliyö ile toplu ulaşım hizmetleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD’nin %50 
ortaklığı ile kurulmuş olan İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi A.Ş, kısa adıyla İZBAN tarafından 
sürdürülür. İZBAN ağı kapsamında, Cumaovası ile Aliağa arasında yer alan 32 istasyon bulunur.
Hilal, yolcuların metro sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur.
Halkapınar ise hem metro sistemine geçiş istasyonu, hem de otobüslerin aktarma merkezidir.
İZBAN sefer ve ücretlerine ilişkin bilgi için İZBAN internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
www.izban.com.tr

Yolcu Gemisi ve Arabalı Vapur
Yolcu gemisi ve arabalı vapur ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına 
İZDENİZ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Yolcu gemisi seferleri Bostanlı, Karşıyaka, Bayraklı, Alsancak, Pasaport, Konak, Göztepe ve 
Üçkuyular olmak üzere 8 iskeleden yapılır.
Günübirlik tatil yaparak denizin tadını çıkarmak isteyenler için yaz sezonu boyunca Yassıcaada’ya 
da yolcu gemisi seferleri düzenlenir. 
Arabalı vapur seferleri ise Üçkuyular ve Bostanlı iskeleleri arasında şehir içi trafiğine girmeden 
keyifli, güvenli ve hızlı yolculuk imkânı sağlar.
Yolcu gemilerinin ve arabalı vapurların sefer saat ve tarifelerini iskelelerden temin edebileceğiniz 
broşürlerden ya da İZDENİZ resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.
www.izdeniz.com.tr

Bisiklet
İzmir’de motorlu araç kullanımını azaltmak, çevre kirliliğini ve trafik sorununu en aza indirmek ve 
sağlıklı yaşamı özendirmek amacı ile kent bisikleti kiralama sistemi BİSİM oluşturulmuştur.
Şehir merkezinde sahil şeridi boyunca rastlayacağınız bisiklet istasyonlarından dilediğiniz saatte 
bisiklet kiralayabilir, bisikletinizi istediğiniz güzergâhta kullanabilir ve herhangi bir istasyona 
bırakabilirsiniz.
BİSİM sistemi ile ister kredi kartı kullanarak, ister sisteme üye olarak bisiklet kiralayabilirsiniz.
Üyelik işlemleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
BİSİM üyesi olmak, kira ücretlerini öğrenmek, kira koşulları ve istasyonlar hakkında ayrıntılı 
bilgiye ulaşmak için BİSİM resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz.
www.bisim.com.tr  
Tel: 433 51 55

Fayton
İzmir’de ulaşım seçeneklerinin en keyiflisi kentin simgesi haline gelen faytonlardır.
Fayton hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Tarihi görünüşü örnek alınarak özgün modeline uygun yapılan Victoria Klasik tipi modern 
faytonlar, özel giyimli, sürüş, davranış, duruş ve yabancı dil eğitimi almış sürücüler tarafından 
idare edilir ve Haflinger cinsi atlar ile çekilir.
Siz de bu keyfi yaşamak için İzmir Limanı, Gündoğdu Meydanı ya da Konak Pier istasyonlarından 
faytona binebilir, dilerseniz sahil şeridinde, dilerseniz tarihi noktalara doğru nostaljik bir gezinti 
yapabilirsiniz.
Ayrıca, özel günlerinizde önceden randevu almak ve gerekli ödemeleri karşılamak kaydıyla 
fayton kiralayabilirsiniz.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Tur Otobüsleri
İzmir’i, şehir merkezinde panoramik bir tur atarak tanımak isteyen yerli ve yabancı turistler için 
tasarlanan üstü açık tur otobüsleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından işletilir.
Otobüslerde Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca anlatımların yapıldığı rehber 
kulaklıklar bulunur. Ayrıca 6 dilde hazırlanmış güzergâh haritalı İzmir broşürleri de tur 
otobüslerini kullanan yolculara hediye edilir.
Tur otobüsleri için alınan biletler 24 saat geçerlidir. Otobüslerden güzergâh üzerindeki herhangi 
bir durakta inebilir ve aynı biletle yeniden binebilirsiniz.
Panoramik şehir turları saat 09.30’da başlar. Her 30 dakikada bir hareket eden otobüslerin son 
sefer saati ise 16.00’dır.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Kayıp Eşya
Otobüs, metro, banliyö, yolcu gemisi ya da arabalı vapurda eşyanızı unutursanız kayıp eşya 
bürolarına danışabilirsiniz.
ESHOT – İZULAŞ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: 544 Sok. No: 2 Yağhaneler - Konak / İzmir 
Tel: 250 29 77
Kayıp eşyanızın durumunu www.eshot.gov.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Kayıp Eşya Formu’nu doldurarak da 
sorgulayabilirsiniz.
METRO Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Halkapınar İstasyonu / İzmir
Tel: 461 54 45 / Dahili: 9255
İZBAN Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Salhane İstasyonu / İzmir
Tel: 398 32 32
İZDENİZ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Bostanlı Vapur İskelesi Bostanlı / İzmir
Tel: 330 50 71

ULAŞIM KARTLARI

Toplu ulaşım kartları ile ilgili tüm işlemler ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları 
Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülür.
Kart talebi, yenileme, çalınma-arıza bildirimi, bakiye itirazı, dolum-kullanım bilgi talebi gibi 
ulaşım kartlarına ilişkin her konuda Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne danışabilirsiniz.
Adres: Milli Kütüphane Cad. No: 10/1C Konak – İzmir
Tel: 483 64 63

ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI

Engelli Bireyler
Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan kişiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen 
Engelli Kimlik Kartı ya da daha önce verilen Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Engelli 
Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanlarını görevli personele göstererek toplu ulaşım araçlarından 
ücretsiz faydalanır. 
Kartlarında “Ağır Engelli” olarak belirtilen ya da “Ulaşımda Refakatçi Hakkı Vardır” ibaresi bulu-
nan kişiler ise kendileri ile birlikte bir refakatçi ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlana-
bilir.
65 Yaş ve Üzeri 
İzmir’de 65 yaş ve üzeri herkes, nüfus cüzdanlarını yetkili görevlilere göstererek toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

Şehit Aileleri
Şehit Aileleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen Şehit Ailesi Kartı ya da 
ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından verilen bakiye 
gerektirmeyen İzmirim Kart ile toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabilir.

Gaziler
Gaziler ve gazi yakınları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kendilerine verilen 
Gazi Kartı ya da Gazi Ailesi Kartı ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

ÜCRETSİZ ULAŞIM KARTLARI

TÜİK Kartı: Sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için alanda 
görevlendirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) personeli, görev süresince, toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

PTT Kartı: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT bünyesinde dağıtıcı olarak görev yapan 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur personel toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Zabıta Kartı: İzmir sınırları içindeki belediyelerde çalışan zabıta memur personel toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

Basın Kartı: Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen Sarı Basın Kartı sahibi  
basın mensupları toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Polis Kartı: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapan 
emniyet hizmetleri sınıfı personeli toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Orman Muhafaza Kartı: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza 
memurları resmi üniformalı oldukları sürece toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanır.
 
İNDİRİMLİ ULAŞIM KARTLARI

Öğrenci Kartı: Öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından verilen Öğrenci Kartı ile toplu 
ulaşımdan indirimli faydalanır. Öğrenci kartı öğretim yılı başında okul idareleri tarafından 
gerçekleştirilen toplu başvurular aracılığı ile hazırlanır. Toplu başvurudan yararlanamayan 
öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü resmi internet adresi www.eshot.gov.tr üzerinden bireysel 
başvuruda da bulunabilir. İzmir dışında öğrenim gören öğrenciler indirimli seyahat edebilmek için 
üniversitelerinden aldıkları kimlik kartları ya da öğrenci belgesi ile ESHOT Genel Müdürlüğü 
resmi internet adresi üzerinden bireysel başvuruda bulunabilir.
 www.eshot.gov.tr

Öğretmen Kartı: Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma 
Bakanlığı’na bağlı örgün eğitim kurumlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 
kadrolu olarak çalışan eğitim ve öğretim sınıfı personeli Öğretmen Kartı ile toplu ulaşım 
araçlarından indirimli olarak yararlanır.

60 Yaş Kartı: İzmir sınırları içinde ikamet eden 60-65 yaş arası kişiler, günün her saatinde 
öğrenci tarifesi ödeyerek toplu ulaşımdan indirimli yararlanır. 

ÇEVRE

İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre ve insan sağlığını korumak ve iyileştirmek amacı ile çevre 
kirliliğine yol açan her türlü kirleticiye karşı gerekli önlemleri alır ve ilgili denetimleri sürdürür.

Evsel Atıklar
İzmir’de çöp konteynerlerinde biriken evsel atıkların özel atık toplama araçları ile toplanması, 
sokaklar söz konusu olduğunda ilçe belediyelerinin, ana arterler söz konusu olduğunda ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundadır.
İlave çöp konteyneri konulması, çöp konteynerlerinin yıkanması gibi talepler ya da çöplerin 
düzenli toplanmaması ya da toplanırken gürültü yapılması gibi şikâyetlere ilişkin başvurular 
sokak konteynerleri ile ilgili ise ilçe belediyelerine, cadde konteynerleri ile ilgili ise İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmelidir.

Tıbbi Atık
Hastaneler, veteriner klinikleri, poliklinikler, tıbbi tahlil laboratuvarları, muayenehaneler ve diş 
kliniklerinden çıkan tıbbi atıklar, konusunda yetkin eğitimli personel aracılığı ile özel araçlarla 
toplanır ve sterilizasyonu gerçekleştirilmek üzere çevreye zarar vermeden bertaraf tesislerine 
iletilir.

Sanayi Atıkları
Evsel nitelikli ya da düzenli depolama kriterlerine uygun ve analizi yapılmış sanayi atıkları, ilgili 
firmalar tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Düzenli Çöp Depolama Tesisi’ne getirildiği 
takdirde bertaraf edilir.

Moloz Atıkları
Çeşitli kurum ve kuruluşlar inşaat ya da yıkıntı atıklarını, ilçe belediyelerinden Ek-2 belgesi 
aldıktan sonra izinli taşıyıcılar aracılığı ile yasal moloz depolama alanlarına bırakabilir.
İzmir’deki moloz depolama alanlarını öğrenmek, inşaat ya da yıkıntı atıklarını uygun alanlara 
bırakabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak 
başvuruda bulunabilirsiniz.

İlaçlama ve Haşere ile Mücadele Çalışmaları
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca modern yöntemlerle sürekli olarak sivrisinek ile 
mücadele çalışmaları gerçekleştirir.
Hamamböceği, bit, pire, karasinek gibi haşere ve fare mücadelesi için ise hem iç hem de dış 
mekânlara özel ilaçlama çalışmaları yapılır. 
Sokak ve caddelere yerleştirilen çöp konteynerleri haşere üremesine karşı düzenli olarak ve 
talep üzerine ilaçlanır.

İhtiyaç duyduğunuz ilaçlama çalışması için Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü’nü 
arayabilirsiniz. 

Tel: 293 37 14 - 15

Hava Kirliliği
Karşıyaka, Bornova, Güzelyalı ve Alsancak’ta bulunan modern hava kirliliği ölçüm istasyonlarında 
yapılan ölçümlerle hava kirliliği değerleri 24 saat aralıksız olarak izlenir.
Hava kirliliği denetim ekibi, kalitesiz yakıt kullanan, satan ya da kalorifer, kazan, baca bakım ve 
temizliklerini yapmayan konut, işyeri ve sanayi tesislerini tespit eder. Kirliliğin önlenebilmesi için 
denetimleri yapar ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
Hava kirliliğine sebep olduğunu düşündüğünüz kişi ya da kuruluşları Hava Kirliliği Denetim 
Birimi’ne bildirebilirsiniz.

Tel: 293 13 84

Gürültü Kirliliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi yalnızca birinci sınıf gayri sıhhi işletmelere ilişkin gürültü kirliliği 
denetimlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. 
Gürültü kirliliğine yol açan diğer her türlü kurum, kuruluş ya da konutların denetimi ilçe 
belediyelerinin görevidir.
Bu nedenle eğer gürültü kaynağı birinci sınıf gayri sıhhi işletme ise HİM’e başvurabilir, değil ise 
başvurunuzu ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi uyuşmazlıkların çözümünde konu ile ilgili uzman ekip ve teknik 
destek sağlar.

Körfez Denetimi
İzmir Körfezi’ne atık bırakan, limanda yük alımı ve boşaltımı sırasında çevre kirliliği yaratan 
gemileri Körfez Denetim Ekibi kontrol eder. Deniz yüzeyindeki atıkları toplayarak körfezin temiz 
tutulmasını sağlar.
Denize atık madde bıraktığını tespit ettiğiniz kişi, kurum ya da kuruluşlara ilişkin bildirimlerinizi 
Körfez Denetim Şefliği’ne iletebilirsiniz.

Tel:  293 14 26 

SU VE KANALİZASYON İŞLEMLERİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İZSU; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları 
dahilinde yaşayanların içme suyu ve atık su hizmetlerini, çevre ve insan sağlığını esas alarak, 
etkin, verimli ve kesintisiz olarak yürütür.
Su ve atık su işlemlerine ilişkin ihtiyaç duyduğunuz her konuda danışmak için 185 numaralı 
telefon hattını arayabilir ya da Cumhuriyet Bulvarı No: 16 - Konak adresinde bulunan İZSU Genel 
Müdürlüğü’nü ziyaret edebilirsiniz.

YENİ ABONE
Yeni abonelik için gerekli belgeler:
•  Yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı) aslı ve fotokopisi
•  Numaralandırma krokisi ya da belgesi aslı ve fotokopisi
•  Tapu aslı ve fotokopisi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Kanal ruhsatnamesi
•  DASK (Doğal Afet Sigortası) belgesi (15.06.2004 tarihinden sonra yapı kullanma izin belgesi 
almış olanlar için)
Abone ücreti, ilgili yetkililer tarafından tespit çalışması yapıldıktan sonra, bağlanacak suyun 
şebekeye olan mesafesi, çapı gibi özellikler dikkate alınarak belirlenir.
Piyasadan temin edeceğiniz yeni su sayacı; İZSU standartlarına uygun, gliserin korumalı ve yaş 
tip su sayacı olmalıdır.

SAYAÇLAR
Sayaç Değiştirme
İZSU Genel Müdürlüğü ya da ilgili şube müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunmanız halinde, 
“sayaç değiştirme bülteni” düzenlenir ve arızalı olduğu tespit edilen sayaç değiştirilir.
Sayacın sarfiyat göstermediği dönemler için ise geriye dönük kıyas tahakkuku yapılarak ödeme 
miktarı belirlenir.

Su Faturasına İtiraz
Su faturasında belirtilen kullanım ve ödeme miktarlarının hatalı olduğunu düşünüyorsanız bağlı 
bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz.
İtiraz durumunda, sayacınızın kontrolü için İZSU tarafından düzenlenen dilekçe Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’ne gönderilir.
Faturaya itirazda bulunduysanız, işlem sonuçlanana kadar ödemeyi izinli duruma getirme 
talebinde bulunabilirsiniz.

Kontrol sonucunda sayacınız arızalı çıkarsa ve fatura bedelinizi itiraz öncesinde yatırmış iseniz 
ödemiş olduğunuz tutar, isteğinize bağlı olarak ya müteakip ödemenizde otomatik olarak 
düşürülür ya da tarafınıza ödenir.

Abonelik Dondurma (Geçici Kapama İşlemi)
Belirli bir süre için kullanılmayacak konut ya da iş yeri için geçici kapama işlemi yapılabilir. 
Geçici kapama uygulanacak tarihler verilen dilekçede belirtilmelidir.
Bu işlemin gerçekleşmesi için, abone numaranıza kayıtlı herhangi bir borç bulunmaması 
gerekmektedir. Bu durumda, abone servisi sayacı sökmeden geçici kapama işlemi yapabilir. 
Geçici sürenin bitimine kadar sarfiyat faturası düzenlenmez.

Abone İptal İşlemi
Aboneliğinizin iptalini istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurunuz.
Abone numarasına kayıtlı tüm borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız. 
Sayaç söküm işlemi yapıldıktan sonra abone teminatı tarafınıza iade edilerek işlem tamamlanır.

İsim değişikliği
Abone ismi değişikliği talep ediyorsanız, bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ve 
kimlik fotokopisi, DASK poliçesi, tapu ya da ikametgâh belgesi ile birlikte başvurunuz. 
Abone numaranıza kayıtlı tahakkuk ve tahsilat borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız.  
Başvurunuz sonucunda teminat ücreti alınarak sözleşme imzalanır ve işlem tamamlanır.
 
Su açma işlemi
Yazılı talepte bulunarak yerinden kaldırdığınız sayacınızı yeniden bağlamak ya da kesilen 
suyunuzu yeniden açtırmak istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne 
başvuruda bulunabilirsiniz. 
Sayacınız borcunuzdan ötürü yerinden kaldırıldıysa ya da borç nedeni ile suyunuz kesildiyse 
gerekli ödemeyi yaptığınız takdirde sayacınız yeniden takılarak, suyunuz açılır.

Çok Sayaçtan Tek Sayaca 
Apartmanınızda her daireye ait ayrı sayaçlarınızı söktürmek ve hidrofor sistemi ile ortak 
su kullanmak istiyorsanız, apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu çok sayaçtan tek sayaca 
geçiş sağlanır.

Tek Sayaçtan Çok Sayaca Geçiş
Tek sayaçla hidrofordan ortak su kullanıyorsanız ve sayaçlarınızın ayrılarak farklı abonelikler 
oluşturulmasını istiyorsanız apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu tek sayaçtan çok sayaca 
geçiş sağlanır.

İZSU Şebekesi Dışındaki Kaynaklardan Temin Edilen Suyun Kullanılması

İZSU şebekesi dışındaki kaynaklardan temin ettiğiniz suyu kullanıyorsanız, ilgili İZSU Şube 
Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak Atık Su Abonelik Sözleşmesi imzalamanız gerekir.
Abonelik ücreti, sözleşme imzalandıktan ve sayaç bağlandıktan sonra ilk sarfiyat faturasına 
eklenir.

Ayrıca İZSU Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak için Alo 185 numaralı hattı arayarak;
•  Su ve kanalizasyon şebeke arızalarını günün her saati bildirebilir,
•  Semtinizdeki planlı su kesintilerini öğrenebilir, 
•  Kaçak su kullanımlarını ihbar edebilir,
•  Dış mekânlardaki kanallardan kaynaklanan koku şikâyetlerinizi iletebilirsiniz.

Yaşadığınız bölge ile ilgili, 
•  Yağmur suyu ızgarası
•  Su tahliye hattı yenilemesi
•  Dere ıslahı yapımı
•  Dere üstü yaya köprüsü yapımı talebinde bulunabilirsiniz.
Dilek, öneri ve şikâyetleriniz ilgili birimlere aktarılacak, tarafınıza en kısa sürede geri dönüş 
yapılacaktır.

İZSU’nun sağladığı tüm hizmetlere ilişkin ayrıntılı bilgi için: 
www.izsu.gov.tr

İMAR İŞLERİ 

Parsel planlama, numaralandırma, yapı ruhsatı verme, yapı kullanım izni verme, ruhsatsız/kaçak 
yapılaşmayı önleme gibi her türlü imar uygulaması yetki ve sorumluluğu ilçe belediyelerine aittir.
Söz konusu konulara ilişkin başvurularınızı ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile İmar Denetim Dairesi 
Başkanlığı görev yetki ve sorumlulukları ise;

•  İmar yönetmeliği, yüksek yapılar yönetmeliği, otopark yönetmeliği uygulama esasları gibi 
gerekli yönetmelikleri hazırlamak, mevcut yönetmeliklere ilave ya da düzenlemeler yapmak,
•  İlçe belediyelerine esas olmak üzere otopark bölge sınırları bedellerini saptamak ve 
güncelleştirmek,
•  Yüksek Yapılar Yönetmeliği gereğince İnceleme Kurulu’nu toplayarak alınan kararları talep 
sahibine ve ilgili meslek odalarına bildirmek,
•  İmar denetimleri yapmak,
•  İmar mevzuatına ilişkin uygulamaları değerlendirmek ve uygulama birliğini sağlayıcı ve 
bağlayıcı koordinasyon kararları almak, uygulanmasını denetlemektir.

ALTYAPI KOORDİNASYON HİZMETLERİ

Altyapı koordinasyon hizmetlerinin başlıca amacı; şehrin temel altyapı çalışmaları için gerekli 
izinlerin sağlanması, çalışmaların denetiminin gerçekleştirilmesi ve koordinasyon içinde sonuca 
ulaştırılmasıdır.

Bunlar arasında öncelikli olarak:
•  İçme suyu ve kanal projeleri,
•  Elektrik, gaz, telefon, fiberoptik bağlantı hattı projeleri,
•  Banliyö ve metro enerji besleme projeleri,
•  Yollar ve kaplama hizmetleri yer alır.

Bu kapsamda, İzmir içinde altyapı çalışması yapmak isteyen kamu kurum-kuruluşları, 
özel-tüzel şahıslar AYKOME’ye müracaat ederek kazı izni almalıdır. 

İzinsiz veya ruhsata aykırı yapılan çalışmalarda iş durdurulur ve cezai işlem uygulanır.

Denetim ve tuhsat işlemleriniz için Altyapı Koordinasyon Merkezi’ni arayabilirsiniz.
Tel: 293 40 24 – 293 14 04

İLAN VE REKLAM DÜZENLEME İŞLERİ

İlan, reklam ve tanıtım araçlarının kullanımı İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam 
Yönetmeliği uyarınca düzenlenir. Söz konusu yönetmeliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi 
internet adresi www.izmir.bel.tr üzerinde bulunan dokümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

İlan ve reklam uygulamalarını bağlı bulunduğunuz ilçe sınırları içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız ilçe belediyesine, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’ne 
izin başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü iletişim bilgileri:
Tel: 293 42 44 
E-posta: kentestetigi@izmir.bel.tr

VETERİNERLİK HİZMETLERİ

Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların bakımı ve denetimi; mesai saatleri içinde öncelikli olarak 
bulundukları ilçe belediyelerinin, saat 18.00’den sonra ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
sorumluluğundadır. Sokak hayvanlarına ilişkin bakım, kısırlaştırma ya da gürültü konularında 
başvurularınızı bağlı bulunduğunuz ilçe belediyesine iletebilirsiniz.

Ancak engelli, ağır hasta ve kendine bakamayacak durumda olan ya da toplumla uzlaşamayan 
saldırgan sokak köpekleri ile sahipleri tarafından bakılamayan evcil köpekler İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Işıkkent Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne kalıcı olarak kabul 
edilir.

Saldırgan sokak köpeklerinin bakımevine kabulü, ancak bir kişinin yaralanmasına sebep olduğu 
ve o kişi yaralanmaya ilişkin doktor raporu beyan ettiği takdirde gerçekleşir.

Yaralı sokak hayvanları tedavi, kısırlaştırma ve aşı işlemleri yapıldıktan sonra (köpekler kulak 
küpeleri takılarak, kediler ise kulaklarına işaret bırakılarak) alındıkları bölgeye geri bırakılır.

Bakımları yapılmak üzere belediyeler tarafından alıkonulan sokak hayvanları 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu’na göre alındıkları yere geri bırakılmak zorundadır.

Köpek sahibi olmak isterseniz İzmir Büyükşehir Belediyesi Işıkkent Köpek Bakımevi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’ne güvenle başvurulabilirsiniz. Merkezden sahiplenilen köpeğiniz size 
aşıları yapılmış ve kısırlaştırılmış olarak ücretsiz teslim edilir.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunu gereğince yerel yönetimlerin sahipli hayvanlara hizmet 
vermesi yasaklanmıştır.
 
Yaralanmış sahipsiz sokak hayvanları için İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri 
Şube Müdürlüğü Acil Müdahale Ekibi’ne ulaşmak için:
293 39 80

ZABITA HİZMETLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehir içinde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için zabıta 
hizmetleri sürdürür. Bunu yerine getirirken kurallara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen 
ceza ve diğer yaptırımları uygular.

•  Çevreye zarar verdiği tespit edilen kuruluşların geçici olarak mühürlenmesi, kapatılması, 
işyeri sahipleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması,
•  Sebze ve meyve haline getirilen kaçak sebze meyveye el konulması, getirenler hakkında 
para cezası uygulanması,
•  İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliğine aykırı reklam panoları, bez afiş, tahta pano, levha ve 
tentelerin toplatılması, sahipleri hakkında para cezası uygulanması İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanlığı görevleri arasındadır.

Seyyar satıcıların yakalanması, mallarına el konulması, sağlığa zararlı ürünlerinin imha edilmesi, 
ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır.

Bu konulara ilişkin dilek, öneri ve şikayetlerinizi 444 40 35 numaralı telefondan HİM’e 
iletebilirsiniz.

Hatalı park eden araçların çekilmesi, kurtarılması ve götürülmesi yetki ve sorumluluğu ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda değil, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndedir.

EŞREFPAŞA HASTANESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, toplumun her kesimine kaliteli sağlık hizmeti 
sunan, ileri teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü bir sağlık kuruluşudur.
200 yatak kapasitesi, 9 ameliyat odası, 2 doğumhanesi bulunan Eşrefpaşa Hastanesi 600’e yakın 
personeli ile hızlı, güvenli ve etkili bir hizmet anlayışı oluşturma hedefi ile çalışır.

Hizmet Birimleri    

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Plastik Cerrahi    Aile Hekimliği   

Ortopedi ve Travmatoloji   Anestezi    Göğüs Hastalıkları  

Genel Cerrahi    Beslenme ve Diyet   Nöroloji   

Üroloji     Biyokimya Laboratuvarı  Kardiyoloji   

Göz     Patoloji Laboratuvarı   Psikiyatri   

Diş     Mikrobiyoloji Laboratuvarı  Dahiliye   

Radyoloji    Uyku Bozuklukları   Dermatoloji   

KBB     Spor Hekimliği   Enfeksiyon Hastalıkları 

Kadın Hastalıkları ve Doğum İlkyardım Eğitim Merkezi  Fizik Tedavi ve 

Çocuk ve Ergen Ruh    
Sağlığı ve Hastalıkları   

Ambulans Hizmeti

Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde iki adet kırmızı kuşaklı acil yardım ambulansı, 5 adet mavi 
kuşaklı hasta nakil ambulansı ve 1 adet tam teşekküllü diş sağlığı taraması ve tedavi hizmetleri 
aracı bulunur.
Ambulans ile nakil hizmetinden yararlanmak isterseniz www.esrefpasahastanesi.izmir.bel.tr 
adresinde bulunan Ambulans Talep Formu’nu doldurabilir ya da dilekçe yazarak Eşrefpaşa 
Hastanesi Başhekimliği’ne başvurabilirsiniz.

HUZUREVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi 70 dönüm arazi üzerinde bir adet çok katlı 
bina ve ikisi ağır bakım (geriatri) servisi olmak üzere 12 adet tek katlı servisten oluşur. Çok katlı 
binasında, 264 yaşlıya, 44 yaşlı kapasiteli ağır bakım servisinde ise hastalığı ağır seyreden 
yaşlılarımıza hizmet verir.

Huzurevine Kabul Şartları
•  60 yaş ve üzeri yaşta olmak
•  Günlük yaşam faaliyetlerini (yeme, içme, tuvalet gibi)bağımsız yapabilecek nitelikte olmak
•  Yatalak ya da devamlı yatarak tıbbi tedavi ve bakıma ihtiyacı olmamak
•  Beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını karşılamasına engel olacak sakatlığı ve bir hastalığı 
bulunmamak
•  Ruhsal sağlığı yerinde olmak
•  Bulaşıcı ve sürekli tedaviyi gerektiren ağır hastalıklara sahip olmamak
•  Uyuşturucu madde ve alkol kullanmamak
•  Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu Sosyal İnceleme Raporu ile saptanmış olmak

Başvuru Evrakları 
•  Başvuru dilekçesi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Ekonomik durum araştırma belgesi
•  4 adet fotoğraf 
•  Sağlık kurulu raporu (huzurevine yerleşme aşamasında istenir)

Verilen Hizmetler
•  Diyetisyen kontrolünde hazırlanan üç öğün yemek
•  Ara öğün olarak çay ve süt servisi
•  Doktorlar tarafından verilen poliklinik hizmeti
•  İleri tetkik ve tedavi için Eşrefpaşa Hastanesi’ne ve diğer hastanelere sevk işlemleri
•  Üç aylık rutin kan ve idrar taraması yaptırılması
•  Yıllık portör ve akciğer taraması yaptırılması
•  Uzman doktorlar tarafından önerilmişse fizik tedavi hizmeti
•  Sağlık durumu uygun yaşlılar için spor merkezi
•  Haftada bir gün çamaşır yıkama, ütüleme hizmeti
•  Sosyal aktiviteler (gezi, spor ve yürüyüş faaliyetleri, koro çalışmaları, yemek organizasyonları)
•  Sosyal servis ekibi tarafından sürdürülen psiko – sosyal destek çalışmaları
•  Kütüphane hizmeti
•  Elişi atölyesi
•  Hobi bahçeleri

Adres: Çamlık Mahallesi Menderes Caddesi No: 418 Gürçeşme-Buca / İzmir
Tel: 293 17 91
GÜÇSÜZLER EVİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Örnekköy’deki 
Müyesser Turfan Güçsüzler Evi, özellikle soğuk kış aylarında, çeşitli kaynaklardan gelen 
bildirimler doğrultusunda sokakta yaşayan evsiz vatandaşlara yemek ve barınma olanağı sağlar.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılır, ihtiyaç halinde Eşrefpaşa 
Hastanesi’nde tedavileri gerçekleştirilir. 3 ay olarak belirlenen barınma hakkı süresi ihtiyaç 
durumuna göre uzatılabilir.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşlardan yaşı uygun olanlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
İzmir İl Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar ile huzurevi ya da bakım merkezlerine 
yerleştiriliyor, çalışabilecek durumda olanlar ise Türkiye İş Kurumu İŞKUR’a yönlendirilerek iş 
bulmaları sağlanıyor.

Adres: 7449 Sok.  No: 16 Zübeyde Hanım  Mah. Örnekköy – Karşıyaka / İzmir
Tel: 361 71 51

Şiddet gören, maddi gücüne el konan, istemediği halde ilişkiye zorlanan, aşağılanan ya da 
ayrımcılığa uğrayan kadınlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi var.
Tüm kadınlar Kadın Danışma Merkezi’nden ücretsiz psikolojik, hukuki ve sosyal danışmanlık 
hizmeti alabilir, dilerse çocukları ile birlikte Kadın Sığınma Evi’ne konuk olabilir.

Kadın Danışma Merkezi iletişim bilgileri: 
 
Adres: Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü
Kültürpark Fuar Alanı – İzmir
Tel: 293 4 293    Faks: 445 30 88
E-posta: kadindanisma@izmir.bel.tr
kadindanisma.izmir.bel.tr

YARDIMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de yaşayan herkesi zor gününde de yalnız bırakmamayı hedef 
edinerek faaliyetlerini sürdürür. Bu amaçla ihtiyaç sahibi kişilerin sosyal hayata katılımını, sadece 
yardım dağıtarak değil, sorunlarına kalıcı çözüm üreterek destekler.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na aşağıdaki konularda 
başvurabilirsiniz. 

 

KENT EKMEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği tüm kültür sanat etkinliklerinin ayrıntılı bilgisine 
www.izmir.bel.tr/Kultursanat adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Bu adres üzerinden dilerseniz, gitmek istediğiniz konser, tiyatro, sergi ya da sinema için bilet satın 
alabilir, kültür sanat merkezlerine ilişkin detayları araştırabilir ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi 
kültür sanat haberlerini okuyabilirsiniz.

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
Adres: Mithatpaşa Caddesi No: 1087 Güzelyalı / İzmir
Telefon: 293 38 18
www.aassm.org.tr

İZMİRSANAT
Adres: Kültürpark Fuar Alanı 26 Ağustos Kapısı yakını
Telefon: 293 40 49
www.izmirsanat.org.tr

İSMET İNÖNÜ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
Adres: Kültürpark Fuar Alanı Lozan Kapısı yakını
Telefon: 293 46 04 

ATATÜRK FUAR AÇIKHAVA TİYATROSU
Adres: Kültürpark Fuar Alanı
Telefon: 293 17 05

AHMET PİRİŞTİNA KENT ARŞİVİ VE MÜZESİ
Adres: Şair Eşref Bulvarı No: 1-A Çankaya / İzmir
Telefon: 293 39 00
www.apikam.org.tr

ÇETİN EMEÇ SANAT GALERİSİ
Adres: 900 Sokak No: 17 Hisarönü / İzmir
Telefon: 293 35 22

BORNOVA AŞIK VEYSEL AMFİ TİYATRO
Telefon: 293 19 47 

TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI KÜLTÜR MERKEZİ
Telefon: 293 10 91

SPOR AKTİVİTELERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları yüzmeden futbola, basketboldan tekvandoya 21 ayrı 
branşta, 11 merkezde sporcu yetiştiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi spor okullarına ve spor merkezlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için:
www.ibsbspor.org
Adres: Celal Atik Spor Salonu Kültürpark Fuar Alanı / İzmir
Tel: 445 67 54
E-posta: bilgi@izmirbsbspor.org 

ASARLIK SPOR KOMPLEKSİ SPOR OKULU
Masa tenisi salonu, basketbol, jimnastik, pilates, tekvando, judo, kondisyon ve güreş eğitimleri 
Asarlık Spor Kompleksi Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Salon çevresinde ayrıca, 2 adet açık alan basketbol sahası ve 2 adet futbol sahası bulunur.
Adres: Evka-4 Spor Tesisleri 
Tel: 351 38 66 

ASARLIK ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU
Badminton, step, aerobik, sağlıklı yaşam, basketbol eğitimleri Asarlık Çok Amaçlı Spor 
Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21

BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI
Tenis eğitimleri Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilir.
Adres: Kızılay Mahallesi 506 sok. Bornova / İzmir
Tel: 293 38 76
 
BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI BUZ SPORLARI SALONU
Buz Hokeyi, buz dansı, artistik patinaj, senkronize buz dansı eğitimleri Bornova Aşık Veysel 
Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 293 42 12

EKREM AKURGAL YAŞAM PARKI BAYRAKLI SPOR OKULU
Basketbol, voleybol, futbol, step, aerobik, pilates, jimnastik ve tekvando eğitimleri Ekrem Akurgal 
Yaşam Parkı Bayraklı Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21 
 

HALKAPINAR ATATÜRK SPOR SALONU SEHA AKSOY ATLETİZM PİSTİ
Atletizm eğitimleri Halkapınar Atatürk Spor Salonu Seha Aksoy Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21
 
İNCİRALTI SPOR TESİSLERİ BALÇOVA
Faydalanmak isteyen sporseverler için halı saha, voleybol, açık basketbol alanları ile tenis 
kortları bulunmaktadır.  
Tel: 278 06 00 

İNCİRALTI KAYIK ALANI
Kano eğitimleri bu bölgede düzenlenmektedir.
Tel: 425 04 21

BOSTANLI REKREASYON ALANI TESİSLERİ
Tenis eğitimleri düzenlenmektedir.
Ayrıca rekreasyon alanında faydalanmak isteyen sporseverler için 4 tenis kortu, 3 basketbol 
sahası, bir adet de kondisyon aletleri parkı bulunur.
Tel: 362 48 28 
 
BAYRAKLI ÇİÇEK FUTBOL SAHASI
Tel: 345 87 47
 
YEŞİLYURT FUTBOL SAHASI 
Tel: 228 75 75

Vefat eden vatandaşın ölüm raporu; bağlı bulunduğu belediyenin sağlık işleri müdürlüğünden 
veya sağlık ocağı doktorundan alınır.
Vefat gece geç saatlerde olmuş ise doktordan veya sağlık kurumundan ölüm raporu alındıktan 
sonra Mezarlıklar Müdürlüğü’nün ALO 188 No’lu telefonunu arayıp bilgi veriniz. 
Araç kısa sürede gelir ve cenaze teslim alınır. 
İşlemler için sabah Ölüm Raporu ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile ilçe belediyesi sağlık işleri 
müdürlüğüne müracaat edilir. Ölüm Raporu, Gömü İzin Belgesi’ne dönüştürülür. 
Hastanede vefat olduğunda, Gömü İzin Belgesi hastane tarafından düzenlenir. 
Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanını getirmeyi unutmayınız. 
Gömü İzin Belgesi alınan cenazelerin defin işlemleri Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe’de ikamet 
ediyorsa Soğukkuyu Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde; Buca ve Gaziemir ilçelerinde ikamet 
ediyorsa Buca Kaynaklar Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde veya istek doğrultusunda 
Yenişehir’de bulunan Mezarlıklar Müdürlüğü Defin İşlemleri Servisi tarafından, mesai saatlerinde 
yapılır.
Daha önce aile kabristanı almış olanların yeni vefatlarında gömü işlemlerinde “aile kabristanı” 
olduğuna dair belgeyi de getirmeleri gerekmektedir. Defin işlemleri esnasında yıkama, araç, 
morg, gömü yeri ve ruhsat ücreti tahsil edilir. 
Vefat edenin ölüm raporunu 3 gün sonra merkezden alabilirsiniz. 
Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek durumda olanlar, muhtardan Fakir 
İlmühaberi getirdikleri takdirde  tüm işlemleri ücretsiz yapılır; vefat eden Doğançay Mezarlığı’na 
defnedilir. 
Cenazenin başka bir şehre nakli gerekiyorsa İlçe Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden Yol Nakil Belgesi 
alınıp, ilaçlanıp tabut mühürlendikten sonra soğutmalı cenaze araçları ile bedeli karşılığında nakil 
yapılır.

Üste Gömü İşlemleri
Bir mezarın üstüne, 5 yıl geçtikten sonra 1. dereceden yakınının gömüsü yapılabilmektedir. 
Daha önce ölmüş olanın defin belgesi temin edilir ve üste gömü formu ile birinci dereceden 
yakınının muvaffakatı alınarak gömü işlemi yaptırılır. 
Gömüsü yapılan mezarların mezar üstü inşaat yapımı gömü tarihinden en erken 3 ay sonra 
Mezarlıklar Müdürlüğü’nden inşaat ruhsatı alınarak yapılır. 

ALO 188 No’lu özel hat, 24 saat kesintisiz hizmeti vermektedir.
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Hızlı, güleryüzlü ve güvenilir iletişim için buradayız.

Çünkü,
  

  alanında yetkin personelimizle başvurularınızı almak için sizi bekliyoruz.
  İşlemlerinizin yapılmasını beklerken size evinizin rahatlığını sunuyoruz.

  Başvurunuzun takibini yapıyor, sizlerle yeniden görüşmek için sabırsızlanıyoruz.
  İzmir için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmak bize mutluluk veriyor.

Çünkü,

biz kocaman bir aileyiz.

Çünkü,

İZMİR BİZİM EVİMİZ.

  

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HALKLA İLİŞKİLER ve MUHTARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bu küçük rehberi sizler için hazırladık.
İstedik ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü hizmetlere ulaşmanın en kolay yolu 
hep elinizin altında olsun.
Bu kitapçıkta yanıtını bulamadığınız tüm sorular için bize danışabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü olarak 5 farklı 
birimle hizmetlerimizi sürdürüyoruz.
Bize ister telefonla, ister internet aracılığıyla, ister muhtarınızla görüşerek ya da isterseniz 
şahsen İzmir Büyükşehir Belediyesi binasına gelerek ulaşabilirsiniz.

Hemşehri İletişim Merkezi

“Bize kısaca HİM diyebilirsiniz.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı dinamik ve güleryüzlü bir ekibiz.

E-posta, web adresi, kiosk (metro istasyonlarında bulunan elektronik iletişim sistemi), 
faks ve mektup aracılığı ile bize ulaştırdığınız başvuruları kayıt altına alıyor, 
birimlerden ilgili yanıt geldiğinde en kısa sürede sizlere geri dönüş yapıyoruz.

Doğrudan ve kolay iletişimin adresi, HİM’e ulaşmak çok kolay.

him@izmir.bel.tr
www.him.izmir.bel.tr
www.izmir.bel.tr
www.twitter.com/izmirhim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak / İzmir

Faks: 293 39 95

Çağrı Merkezi

7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz Çağrı Merkezi’nde, uzman operatörlerimiz aracılığı ile başvurularınızı 
kayıt altına alıyor, ilgili birime yönlendiriyor ve işlem sonucunda sizleri haberdar ediyoruz.

Çağrı Merkezi’ne ulaşmak için aramanız gereken numara:
444 40 35

* Çağrı Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
İZSU’ya ilişkin başvuruları ALO 185 numaralı hattan kabul etmektedir.

Muhtarlar Masası

Yerel yönetimin ilk kademesi olan muhtarlarımızın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile doğrudan ve 
kolay iletişim kurmalarını Muhtarlar Masası ile sağlıyoruz. 
Dilek, öneri ve şikâyetlerinizi muhtarlarınız aracılığı ile de bize ulaştırabilirsiniz. 
Hizmet odaklı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Muhtarlar Masası ile muhtarlarımızı 
faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmenin yanı sıra, onların teknik donanım ve 
sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyoruz.

Muhtarlarımız için iletişim numaralarımız:
Tel: 293 15 90 – 293 15 31 – 293 12 76
Faks: 293 19 26

Santral

Hafta içi 08.00 – 17.00 saatleri arasında gelen tüm çağrılara cevap vererek ilgili birime 
yönlendiriyor, ayrıca birimler arası ve dış arama yetkisi olmayan birimlerin görüşme 
yapabilmelerini sağlıyoruz.

Santral numaramız: 293 12 00

Merkez -1 Telsiz

Emniyet ekipleri, belediye birimleri ve ilçe belediyelerinden telsiz ve telefon aracılığıyla iletilen 
ihbarların en kısa sürede ilgili birime aktarılmasını sağlıyor, acil müdahale gerektiren anlarda 
birimler arası koordinasyon kuruyoruz.

Tel: 293 13 14 – 293 11 00 - 293 11 98  /  Faks: 293 10 99

                           

İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Kurtarma ve Sağlık ekibi AKS, 7 gün 24 saat kesintisiz acil 
yardım hizmeti vermektedir.

Trafik kazası, yangın, patlama, su baskını, doğal afet, can kurtarma durumlarında cep telefonu, 
sabit telefon ya da ankesörlü telefonlardan ücretsiz telefon hattı 110’u arayabilirsiniz.

Suç teşkil eden bir durumla karşılaştığınızı düşünüyor ve kolluk kuvvetlerine ihtiyaç duyuyorsanız 
Emniyet Genel Müdürlüğü acil ihbar ve yardım hattı 155’i aramalısınız.

Acil durum görüşmelerinde yetkililere, sakin bir ses tonu ve anlaşılır ifadeler ile bulunduğunuz 
adresi, acil durumun türünü ve tehlikede olan kişi sayısını bildiriniz.

 

ULAŞIM VE ULAŞIM KARTLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanına hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması 
için kara-deniz-demir yolu entegrasyonunu hedef edinerek ulaşım hizmetlerini sürdürür.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu taşıt seçenekleri arasında temel olarak otobüs, 
metro, banliyö sistemi, yolcu gemisi, arabalı vapur, bisiklet ve faytonlar yer alır.
Gitmek istediğiniz yere en kolay nasıl ulaşabileceğinizi öğrenmek için güzergâh ve taşıt 
seçeneklerinizi gösteren Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi’nden yararlanabilirsiniz.
Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi: asps1.unibel.com.tr
 
İzmirim Kart
Toplu ulaşım araçlarından yararlanmak için İzmir’de “İzmirim Kart” adı verilen elektronik kart 
sistemi kullanılır. İzmirim Kart, tüm toplu taşıma araçlarında geçerlidir ve kentin hemen her 
köşesinde bulunan İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan temin edilebilir. 
İzmirim Kart’ı yalnızca bir defa satın almanız yeterlidir. Kartın geçerlilik süresi yoktur. İster yetkili 
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan, ister aktarma merkezlerindeki otomatlardan 
dilediğiniz zaman ve dilediğiniz kadar bakiye yüklemesi yapabilirsiniz. Bakiyeniz, kartınızı taşıt 
araçlarında bulunan elektronik sayaçlara gösterdikçe azalır. Bakiye tükendiğinde karta yeniden 
yükleme yapmanız gerekir.
Size en yakın İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’nı www.eshot.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

90 Dakika Uygulaması
İzmir’de toplu ulaşım araçlarını tercih eden yolcuların İzmirim Kart bakiyelerinden 90 dakika 
içinde yalnızca ilk binişlerinde bilet ücreti düşer.
İzmirim Kart’ınızı araçlardaki elektronik sayaca göstermenizi takip eden 90 dakika boyunca, 
tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilirsiniz.
90 dakika sonraki ilk yolculukta kart bakiyenizden yeniden bir binişlik ücret düşer.

3-5 Bilet
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktaları’nda bulunan “3-5 Bilet” isimli kartlarla da yolculuk 
yapabilirsiniz. 3-5 Bilet üç farklı seçenekle satışa sunulur; iki binişlik, üç binişlik ya da beş binişlik 
alternatifleri mevcuttur. İzmirim Kart’tan farklı olarak 3-5 Bilet ile 90 dakika uygulamasından 
yararlanılamaz. 3-5 Bilet’e yeniden yükleme yapılamaz. 3-5 Bilet’in geçerlilik süresi ilk kullanım 
tarihinden itibaren 35 gündür.

Otobüs
Otobüs ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına ESHOT Genel Müdürlüğü 
tarafından sürdürülür.

İzmir şehir merkezinde otobüs seferleri 24 saat kesintisiz olarak gerçekleştirilir.
Baykuş adı verilen gece otobüsleri gece 12’den sabah 6’ya kadar bir saat arayla şehir merkezi 
Konak ile Evka-3, Tınaztepe, Gaziemir, Balçova ve Çiğli arasında karşılıklı hareket eder.
Otobüs sefer saatleri, hat numaraları ve güzergâhlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için ESHOT’un resmi 
internet sitesini ziyaret edebilir ya da çağrı merkezini arayabilirsiniz.
www.eshot.gov.tr    
Çağrı Merkezi: 320 0 320

Metro
Metro ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İzmir Metro A.Ş. tarafından 
sürdürülür. İzmir metro ağı kapsamında 17 metro istasyonu bulunur. Bunlar sırasıyla Fahrettin 
Altay, Poligon, Göztepe, Hatay, İzmirspor, Üçyol, Konak, Çankaya, Basmane, Hilal, Halkapınar, 
Stadyum, Sanayi, Bölge, Bornova, Ege Üniversitesi ve Evka – 3 istasyonlarıdır. Hilal, yolcuların 
banliyö sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur. Halkapınar, hem banliyö sistemine 
geçiş istasyonu hem de otobüslerin aktarma merkezidir. Fahrettin Altay istasyonundan da 
otobüslerin aktarma merkezine ulaşılabilir. Metro sefer saati ve ücretlerine ilişkin ayrıntılı bilgi 
için Metro A.Ş. resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
www.izmirmetro.com.tr

Banliyö
İzmir’de banliyö ile toplu ulaşım hizmetleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD’nin %50 
ortaklığı ile kurulmuş olan İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi A.Ş, kısa adıyla İZBAN tarafından 
sürdürülür. İZBAN ağı kapsamında, Cumaovası ile Aliağa arasında yer alan 32 istasyon bulunur.
Hilal, yolcuların metro sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur.
Halkapınar ise hem metro sistemine geçiş istasyonu, hem de otobüslerin aktarma merkezidir.
İZBAN sefer ve ücretlerine ilişkin bilgi için İZBAN internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
www.izban.com.tr

Yolcu Gemisi ve Arabalı Vapur
Yolcu gemisi ve arabalı vapur ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına 
İZDENİZ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Yolcu gemisi seferleri Bostanlı, Karşıyaka, Bayraklı, Alsancak, Pasaport, Konak, Göztepe ve 
Üçkuyular olmak üzere 8 iskeleden yapılır.
Günübirlik tatil yaparak denizin tadını çıkarmak isteyenler için yaz sezonu boyunca Yassıcaada’ya 
da yolcu gemisi seferleri düzenlenir. 
Arabalı vapur seferleri ise Üçkuyular ve Bostanlı iskeleleri arasında şehir içi trafiğine girmeden 
keyifli, güvenli ve hızlı yolculuk imkânı sağlar.
Yolcu gemilerinin ve arabalı vapurların sefer saat ve tarifelerini iskelelerden temin edebileceğiniz 
broşürlerden ya da İZDENİZ resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.
www.izdeniz.com.tr

Bisiklet
İzmir’de motorlu araç kullanımını azaltmak, çevre kirliliğini ve trafik sorununu en aza indirmek ve 
sağlıklı yaşamı özendirmek amacı ile kent bisikleti kiralama sistemi BİSİM oluşturulmuştur.
Şehir merkezinde sahil şeridi boyunca rastlayacağınız bisiklet istasyonlarından dilediğiniz saatte 
bisiklet kiralayabilir, bisikletinizi istediğiniz güzergâhta kullanabilir ve herhangi bir istasyona 
bırakabilirsiniz.
BİSİM sistemi ile ister kredi kartı kullanarak, ister sisteme üye olarak bisiklet kiralayabilirsiniz.
Üyelik işlemleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
BİSİM üyesi olmak, kira ücretlerini öğrenmek, kira koşulları ve istasyonlar hakkında ayrıntılı 
bilgiye ulaşmak için BİSİM resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz.
www.bisim.com.tr  
Tel: 433 51 55

Fayton
İzmir’de ulaşım seçeneklerinin en keyiflisi kentin simgesi haline gelen faytonlardır.
Fayton hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Tarihi görünüşü örnek alınarak özgün modeline uygun yapılan Victoria Klasik tipi modern 
faytonlar, özel giyimli, sürüş, davranış, duruş ve yabancı dil eğitimi almış sürücüler tarafından 
idare edilir ve Haflinger cinsi atlar ile çekilir.
Siz de bu keyfi yaşamak için İzmir Limanı, Gündoğdu Meydanı ya da Konak Pier istasyonlarından 
faytona binebilir, dilerseniz sahil şeridinde, dilerseniz tarihi noktalara doğru nostaljik bir gezinti 
yapabilirsiniz.
Ayrıca, özel günlerinizde önceden randevu almak ve gerekli ödemeleri karşılamak kaydıyla 
fayton kiralayabilirsiniz.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Tur Otobüsleri
İzmir’i, şehir merkezinde panoramik bir tur atarak tanımak isteyen yerli ve yabancı turistler için 
tasarlanan üstü açık tur otobüsleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından işletilir.
Otobüslerde Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca anlatımların yapıldığı rehber 
kulaklıklar bulunur. Ayrıca 6 dilde hazırlanmış güzergâh haritalı İzmir broşürleri de tur 
otobüslerini kullanan yolculara hediye edilir.
Tur otobüsleri için alınan biletler 24 saat geçerlidir. Otobüslerden güzergâh üzerindeki herhangi 
bir durakta inebilir ve aynı biletle yeniden binebilirsiniz.
Panoramik şehir turları saat 09.30’da başlar. Her 30 dakikada bir hareket eden otobüslerin son 
sefer saati ise 16.00’dır.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Kayıp Eşya
Otobüs, metro, banliyö, yolcu gemisi ya da arabalı vapurda eşyanızı unutursanız kayıp eşya 
bürolarına danışabilirsiniz.
ESHOT – İZULAŞ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: 544 Sok. No: 2 Yağhaneler - Konak / İzmir 
Tel: 250 29 77
Kayıp eşyanızın durumunu www.eshot.gov.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Kayıp Eşya Formu’nu doldurarak da 
sorgulayabilirsiniz.
METRO Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Halkapınar İstasyonu / İzmir
Tel: 461 54 45 / Dahili: 9255
İZBAN Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Salhane İstasyonu / İzmir
Tel: 398 32 32
İZDENİZ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Bostanlı Vapur İskelesi Bostanlı / İzmir
Tel: 330 50 71

ULAŞIM KARTLARI

Toplu ulaşım kartları ile ilgili tüm işlemler ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları 
Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülür.
Kart talebi, yenileme, çalınma-arıza bildirimi, bakiye itirazı, dolum-kullanım bilgi talebi gibi 
ulaşım kartlarına ilişkin her konuda Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne danışabilirsiniz.
Adres: Milli Kütüphane Cad. No: 10/1C Konak – İzmir
Tel: 483 64 63

ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI

Engelli Bireyler
Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan kişiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen 
Engelli Kimlik Kartı ya da daha önce verilen Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Engelli 
Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanlarını görevli personele göstererek toplu ulaşım araçlarından 
ücretsiz faydalanır. 
Kartlarında “Ağır Engelli” olarak belirtilen ya da “Ulaşımda Refakatçi Hakkı Vardır” ibaresi bulu-
nan kişiler ise kendileri ile birlikte bir refakatçi ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlana-
bilir.
65 Yaş ve Üzeri 
İzmir’de 65 yaş ve üzeri herkes, nüfus cüzdanlarını yetkili görevlilere göstererek toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

Şehit Aileleri
Şehit Aileleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen Şehit Ailesi Kartı ya da 
ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından verilen bakiye 
gerektirmeyen İzmirim Kart ile toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabilir.

Gaziler
Gaziler ve gazi yakınları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kendilerine verilen 
Gazi Kartı ya da Gazi Ailesi Kartı ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

ÜCRETSİZ ULAŞIM KARTLARI

TÜİK Kartı: Sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için alanda 
görevlendirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) personeli, görev süresince, toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

PTT Kartı: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT bünyesinde dağıtıcı olarak görev yapan 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur personel toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Zabıta Kartı: İzmir sınırları içindeki belediyelerde çalışan zabıta memur personel toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

Basın Kartı: Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen Sarı Basın Kartı sahibi  
basın mensupları toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Polis Kartı: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapan 
emniyet hizmetleri sınıfı personeli toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Orman Muhafaza Kartı: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza 
memurları resmi üniformalı oldukları sürece toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanır.
 
İNDİRİMLİ ULAŞIM KARTLARI

Öğrenci Kartı: Öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından verilen Öğrenci Kartı ile toplu 
ulaşımdan indirimli faydalanır. Öğrenci kartı öğretim yılı başında okul idareleri tarafından 
gerçekleştirilen toplu başvurular aracılığı ile hazırlanır. Toplu başvurudan yararlanamayan 
öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü resmi internet adresi www.eshot.gov.tr üzerinden bireysel 
başvuruda da bulunabilir. İzmir dışında öğrenim gören öğrenciler indirimli seyahat edebilmek için 
üniversitelerinden aldıkları kimlik kartları ya da öğrenci belgesi ile ESHOT Genel Müdürlüğü 
resmi internet adresi üzerinden bireysel başvuruda bulunabilir.
 www.eshot.gov.tr

Öğretmen Kartı: Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma 
Bakanlığı’na bağlı örgün eğitim kurumlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 
kadrolu olarak çalışan eğitim ve öğretim sınıfı personeli Öğretmen Kartı ile toplu ulaşım 
araçlarından indirimli olarak yararlanır.

60 Yaş Kartı: İzmir sınırları içinde ikamet eden 60-65 yaş arası kişiler, günün her saatinde 
öğrenci tarifesi ödeyerek toplu ulaşımdan indirimli yararlanır. 

ÇEVRE

İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre ve insan sağlığını korumak ve iyileştirmek amacı ile çevre 
kirliliğine yol açan her türlü kirleticiye karşı gerekli önlemleri alır ve ilgili denetimleri sürdürür.

Evsel Atıklar
İzmir’de çöp konteynerlerinde biriken evsel atıkların özel atık toplama araçları ile toplanması, 
sokaklar söz konusu olduğunda ilçe belediyelerinin, ana arterler söz konusu olduğunda ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundadır.
İlave çöp konteyneri konulması, çöp konteynerlerinin yıkanması gibi talepler ya da çöplerin 
düzenli toplanmaması ya da toplanırken gürültü yapılması gibi şikâyetlere ilişkin başvurular 
sokak konteynerleri ile ilgili ise ilçe belediyelerine, cadde konteynerleri ile ilgili ise İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmelidir.

Tıbbi Atık
Hastaneler, veteriner klinikleri, poliklinikler, tıbbi tahlil laboratuvarları, muayenehaneler ve diş 
kliniklerinden çıkan tıbbi atıklar, konusunda yetkin eğitimli personel aracılığı ile özel araçlarla 
toplanır ve sterilizasyonu gerçekleştirilmek üzere çevreye zarar vermeden bertaraf tesislerine 
iletilir.

Sanayi Atıkları
Evsel nitelikli ya da düzenli depolama kriterlerine uygun ve analizi yapılmış sanayi atıkları, ilgili 
firmalar tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Düzenli Çöp Depolama Tesisi’ne getirildiği 
takdirde bertaraf edilir.

Moloz Atıkları
Çeşitli kurum ve kuruluşlar inşaat ya da yıkıntı atıklarını, ilçe belediyelerinden Ek-2 belgesi 
aldıktan sonra izinli taşıyıcılar aracılığı ile yasal moloz depolama alanlarına bırakabilir.
İzmir’deki moloz depolama alanlarını öğrenmek, inşaat ya da yıkıntı atıklarını uygun alanlara 
bırakabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak 
başvuruda bulunabilirsiniz.

İlaçlama ve Haşere ile Mücadele Çalışmaları
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca modern yöntemlerle sürekli olarak sivrisinek ile 
mücadele çalışmaları gerçekleştirir.
Hamamböceği, bit, pire, karasinek gibi haşere ve fare mücadelesi için ise hem iç hem de dış 
mekânlara özel ilaçlama çalışmaları yapılır. 
Sokak ve caddelere yerleştirilen çöp konteynerleri haşere üremesine karşı düzenli olarak ve 
talep üzerine ilaçlanır.

İhtiyaç duyduğunuz ilaçlama çalışması için Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü’nü 
arayabilirsiniz. 

Tel: 293 37 14 - 15

Hava Kirliliği
Karşıyaka, Bornova, Güzelyalı ve Alsancak’ta bulunan modern hava kirliliği ölçüm istasyonlarında 
yapılan ölçümlerle hava kirliliği değerleri 24 saat aralıksız olarak izlenir.
Hava kirliliği denetim ekibi, kalitesiz yakıt kullanan, satan ya da kalorifer, kazan, baca bakım ve 
temizliklerini yapmayan konut, işyeri ve sanayi tesislerini tespit eder. Kirliliğin önlenebilmesi için 
denetimleri yapar ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
Hava kirliliğine sebep olduğunu düşündüğünüz kişi ya da kuruluşları Hava Kirliliği Denetim 
Birimi’ne bildirebilirsiniz.

Tel: 293 13 84

Gürültü Kirliliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi yalnızca birinci sınıf gayri sıhhi işletmelere ilişkin gürültü kirliliği 
denetimlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. 
Gürültü kirliliğine yol açan diğer her türlü kurum, kuruluş ya da konutların denetimi ilçe 
belediyelerinin görevidir.
Bu nedenle eğer gürültü kaynağı birinci sınıf gayri sıhhi işletme ise HİM’e başvurabilir, değil ise 
başvurunuzu ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi uyuşmazlıkların çözümünde konu ile ilgili uzman ekip ve teknik 
destek sağlar.

Körfez Denetimi
İzmir Körfezi’ne atık bırakan, limanda yük alımı ve boşaltımı sırasında çevre kirliliği yaratan 
gemileri Körfez Denetim Ekibi kontrol eder. Deniz yüzeyindeki atıkları toplayarak körfezin temiz 
tutulmasını sağlar.
Denize atık madde bıraktığını tespit ettiğiniz kişi, kurum ya da kuruluşlara ilişkin bildirimlerinizi 
Körfez Denetim Şefliği’ne iletebilirsiniz.

Tel:  293 14 26 

SU VE KANALİZASYON İŞLEMLERİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İZSU; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları 
dahilinde yaşayanların içme suyu ve atık su hizmetlerini, çevre ve insan sağlığını esas alarak, 
etkin, verimli ve kesintisiz olarak yürütür.
Su ve atık su işlemlerine ilişkin ihtiyaç duyduğunuz her konuda danışmak için 185 numaralı 
telefon hattını arayabilir ya da Cumhuriyet Bulvarı No: 16 - Konak adresinde bulunan İZSU Genel 
Müdürlüğü’nü ziyaret edebilirsiniz.

YENİ ABONE
Yeni abonelik için gerekli belgeler:
•  Yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı) aslı ve fotokopisi
•  Numaralandırma krokisi ya da belgesi aslı ve fotokopisi
•  Tapu aslı ve fotokopisi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Kanal ruhsatnamesi
•  DASK (Doğal Afet Sigortası) belgesi (15.06.2004 tarihinden sonra yapı kullanma izin belgesi 
almış olanlar için)
Abone ücreti, ilgili yetkililer tarafından tespit çalışması yapıldıktan sonra, bağlanacak suyun 
şebekeye olan mesafesi, çapı gibi özellikler dikkate alınarak belirlenir.
Piyasadan temin edeceğiniz yeni su sayacı; İZSU standartlarına uygun, gliserin korumalı ve yaş 
tip su sayacı olmalıdır.

SAYAÇLAR
Sayaç Değiştirme
İZSU Genel Müdürlüğü ya da ilgili şube müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunmanız halinde, 
“sayaç değiştirme bülteni” düzenlenir ve arızalı olduğu tespit edilen sayaç değiştirilir.
Sayacın sarfiyat göstermediği dönemler için ise geriye dönük kıyas tahakkuku yapılarak ödeme 
miktarı belirlenir.

Su Faturasına İtiraz
Su faturasında belirtilen kullanım ve ödeme miktarlarının hatalı olduğunu düşünüyorsanız bağlı 
bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz.
İtiraz durumunda, sayacınızın kontrolü için İZSU tarafından düzenlenen dilekçe Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’ne gönderilir.
Faturaya itirazda bulunduysanız, işlem sonuçlanana kadar ödemeyi izinli duruma getirme 
talebinde bulunabilirsiniz.

Kontrol sonucunda sayacınız arızalı çıkarsa ve fatura bedelinizi itiraz öncesinde yatırmış iseniz 
ödemiş olduğunuz tutar, isteğinize bağlı olarak ya müteakip ödemenizde otomatik olarak 
düşürülür ya da tarafınıza ödenir.

Abonelik Dondurma (Geçici Kapama İşlemi)
Belirli bir süre için kullanılmayacak konut ya da iş yeri için geçici kapama işlemi yapılabilir. 
Geçici kapama uygulanacak tarihler verilen dilekçede belirtilmelidir.
Bu işlemin gerçekleşmesi için, abone numaranıza kayıtlı herhangi bir borç bulunmaması 
gerekmektedir. Bu durumda, abone servisi sayacı sökmeden geçici kapama işlemi yapabilir. 
Geçici sürenin bitimine kadar sarfiyat faturası düzenlenmez.

Abone İptal İşlemi
Aboneliğinizin iptalini istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurunuz.
Abone numarasına kayıtlı tüm borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız. 
Sayaç söküm işlemi yapıldıktan sonra abone teminatı tarafınıza iade edilerek işlem tamamlanır.

İsim değişikliği
Abone ismi değişikliği talep ediyorsanız, bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ve 
kimlik fotokopisi, DASK poliçesi, tapu ya da ikametgâh belgesi ile birlikte başvurunuz. 
Abone numaranıza kayıtlı tahakkuk ve tahsilat borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız.  
Başvurunuz sonucunda teminat ücreti alınarak sözleşme imzalanır ve işlem tamamlanır.
 
Su açma işlemi
Yazılı talepte bulunarak yerinden kaldırdığınız sayacınızı yeniden bağlamak ya da kesilen 
suyunuzu yeniden açtırmak istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne 
başvuruda bulunabilirsiniz. 
Sayacınız borcunuzdan ötürü yerinden kaldırıldıysa ya da borç nedeni ile suyunuz kesildiyse 
gerekli ödemeyi yaptığınız takdirde sayacınız yeniden takılarak, suyunuz açılır.

Çok Sayaçtan Tek Sayaca 
Apartmanınızda her daireye ait ayrı sayaçlarınızı söktürmek ve hidrofor sistemi ile ortak 
su kullanmak istiyorsanız, apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu çok sayaçtan tek sayaca 
geçiş sağlanır.

Tek Sayaçtan Çok Sayaca Geçiş
Tek sayaçla hidrofordan ortak su kullanıyorsanız ve sayaçlarınızın ayrılarak farklı abonelikler 
oluşturulmasını istiyorsanız apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu tek sayaçtan çok sayaca 
geçiş sağlanır.

İZSU Şebekesi Dışındaki Kaynaklardan Temin Edilen Suyun Kullanılması

İZSU şebekesi dışındaki kaynaklardan temin ettiğiniz suyu kullanıyorsanız, ilgili İZSU Şube 
Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak Atık Su Abonelik Sözleşmesi imzalamanız gerekir.
Abonelik ücreti, sözleşme imzalandıktan ve sayaç bağlandıktan sonra ilk sarfiyat faturasına 
eklenir.

Ayrıca İZSU Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak için Alo 185 numaralı hattı arayarak;
•  Su ve kanalizasyon şebeke arızalarını günün her saati bildirebilir,
•  Semtinizdeki planlı su kesintilerini öğrenebilir, 
•  Kaçak su kullanımlarını ihbar edebilir,
•  Dış mekânlardaki kanallardan kaynaklanan koku şikâyetlerinizi iletebilirsiniz.

Yaşadığınız bölge ile ilgili, 
•  Yağmur suyu ızgarası
•  Su tahliye hattı yenilemesi
•  Dere ıslahı yapımı
•  Dere üstü yaya köprüsü yapımı talebinde bulunabilirsiniz.
Dilek, öneri ve şikâyetleriniz ilgili birimlere aktarılacak, tarafınıza en kısa sürede geri dönüş 
yapılacaktır.

İZSU’nun sağladığı tüm hizmetlere ilişkin ayrıntılı bilgi için: 
www.izsu.gov.tr

İMAR İŞLERİ 

Parsel planlama, numaralandırma, yapı ruhsatı verme, yapı kullanım izni verme, ruhsatsız/kaçak 
yapılaşmayı önleme gibi her türlü imar uygulaması yetki ve sorumluluğu ilçe belediyelerine aittir.
Söz konusu konulara ilişkin başvurularınızı ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile İmar Denetim Dairesi 
Başkanlığı görev yetki ve sorumlulukları ise;

•  İmar yönetmeliği, yüksek yapılar yönetmeliği, otopark yönetmeliği uygulama esasları gibi 
gerekli yönetmelikleri hazırlamak, mevcut yönetmeliklere ilave ya da düzenlemeler yapmak,
•  İlçe belediyelerine esas olmak üzere otopark bölge sınırları bedellerini saptamak ve 
güncelleştirmek,
•  Yüksek Yapılar Yönetmeliği gereğince İnceleme Kurulu’nu toplayarak alınan kararları talep 
sahibine ve ilgili meslek odalarına bildirmek,
•  İmar denetimleri yapmak,
•  İmar mevzuatına ilişkin uygulamaları değerlendirmek ve uygulama birliğini sağlayıcı ve 
bağlayıcı koordinasyon kararları almak, uygulanmasını denetlemektir.

ALTYAPI KOORDİNASYON HİZMETLERİ

Altyapı koordinasyon hizmetlerinin başlıca amacı; şehrin temel altyapı çalışmaları için gerekli 
izinlerin sağlanması, çalışmaların denetiminin gerçekleştirilmesi ve koordinasyon içinde sonuca 
ulaştırılmasıdır.

Bunlar arasında öncelikli olarak:
•  İçme suyu ve kanal projeleri,
•  Elektrik, gaz, telefon, fiberoptik bağlantı hattı projeleri,
•  Banliyö ve metro enerji besleme projeleri,
•  Yollar ve kaplama hizmetleri yer alır.

Bu kapsamda, İzmir içinde altyapı çalışması yapmak isteyen kamu kurum-kuruluşları, 
özel-tüzel şahıslar AYKOME’ye müracaat ederek kazı izni almalıdır. 

İzinsiz veya ruhsata aykırı yapılan çalışmalarda iş durdurulur ve cezai işlem uygulanır.

Denetim ve tuhsat işlemleriniz için Altyapı Koordinasyon Merkezi’ni arayabilirsiniz.
Tel: 293 40 24 – 293 14 04

İLAN VE REKLAM DÜZENLEME İŞLERİ

İlan, reklam ve tanıtım araçlarının kullanımı İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam 
Yönetmeliği uyarınca düzenlenir. Söz konusu yönetmeliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi 
internet adresi www.izmir.bel.tr üzerinde bulunan dokümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

İlan ve reklam uygulamalarını bağlı bulunduğunuz ilçe sınırları içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız ilçe belediyesine, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’ne 
izin başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü iletişim bilgileri:
Tel: 293 42 44 
E-posta: kentestetigi@izmir.bel.tr

VETERİNERLİK HİZMETLERİ

Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların bakımı ve denetimi; mesai saatleri içinde öncelikli olarak 
bulundukları ilçe belediyelerinin, saat 18.00’den sonra ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
sorumluluğundadır. Sokak hayvanlarına ilişkin bakım, kısırlaştırma ya da gürültü konularında 
başvurularınızı bağlı bulunduğunuz ilçe belediyesine iletebilirsiniz.

Ancak engelli, ağır hasta ve kendine bakamayacak durumda olan ya da toplumla uzlaşamayan 
saldırgan sokak köpekleri ile sahipleri tarafından bakılamayan evcil köpekler İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Işıkkent Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne kalıcı olarak kabul 
edilir.

Saldırgan sokak köpeklerinin bakımevine kabulü, ancak bir kişinin yaralanmasına sebep olduğu 
ve o kişi yaralanmaya ilişkin doktor raporu beyan ettiği takdirde gerçekleşir.

Yaralı sokak hayvanları tedavi, kısırlaştırma ve aşı işlemleri yapıldıktan sonra (köpekler kulak 
küpeleri takılarak, kediler ise kulaklarına işaret bırakılarak) alındıkları bölgeye geri bırakılır.

Bakımları yapılmak üzere belediyeler tarafından alıkonulan sokak hayvanları 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu’na göre alındıkları yere geri bırakılmak zorundadır.

Köpek sahibi olmak isterseniz İzmir Büyükşehir Belediyesi Işıkkent Köpek Bakımevi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’ne güvenle başvurulabilirsiniz. Merkezden sahiplenilen köpeğiniz size 
aşıları yapılmış ve kısırlaştırılmış olarak ücretsiz teslim edilir.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunu gereğince yerel yönetimlerin sahipli hayvanlara hizmet 
vermesi yasaklanmıştır.
 
Yaralanmış sahipsiz sokak hayvanları için İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri 
Şube Müdürlüğü Acil Müdahale Ekibi’ne ulaşmak için:
293 39 80

ZABITA HİZMETLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehir içinde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için zabıta 
hizmetleri sürdürür. Bunu yerine getirirken kurallara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen 
ceza ve diğer yaptırımları uygular.

•  Çevreye zarar verdiği tespit edilen kuruluşların geçici olarak mühürlenmesi, kapatılması, 
işyeri sahipleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması,
•  Sebze ve meyve haline getirilen kaçak sebze meyveye el konulması, getirenler hakkında 
para cezası uygulanması,
•  İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliğine aykırı reklam panoları, bez afiş, tahta pano, levha ve 
tentelerin toplatılması, sahipleri hakkında para cezası uygulanması İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanlığı görevleri arasındadır.

Seyyar satıcıların yakalanması, mallarına el konulması, sağlığa zararlı ürünlerinin imha edilmesi, 
ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır.

Bu konulara ilişkin dilek, öneri ve şikayetlerinizi 444 40 35 numaralı telefondan HİM’e 
iletebilirsiniz.

Hatalı park eden araçların çekilmesi, kurtarılması ve götürülmesi yetki ve sorumluluğu ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda değil, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndedir.

EŞREFPAŞA HASTANESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, toplumun her kesimine kaliteli sağlık hizmeti 
sunan, ileri teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü bir sağlık kuruluşudur.
200 yatak kapasitesi, 9 ameliyat odası, 2 doğumhanesi bulunan Eşrefpaşa Hastanesi 600’e yakın 
personeli ile hızlı, güvenli ve etkili bir hizmet anlayışı oluşturma hedefi ile çalışır.

Hizmet Birimleri    

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Plastik Cerrahi    Aile Hekimliği   

Ortopedi ve Travmatoloji   Anestezi    Göğüs Hastalıkları  

Genel Cerrahi    Beslenme ve Diyet   Nöroloji   

Üroloji     Biyokimya Laboratuvarı  Kardiyoloji   

Göz     Patoloji Laboratuvarı   Psikiyatri   

Diş     Mikrobiyoloji Laboratuvarı  Dahiliye   

Radyoloji    Uyku Bozuklukları   Dermatoloji   

KBB     Spor Hekimliği   Enfeksiyon Hastalıkları 

Kadın Hastalıkları ve Doğum İlkyardım Eğitim Merkezi  Fizik Tedavi ve 

Çocuk ve Ergen Ruh    
Sağlığı ve Hastalıkları   

Ambulans Hizmeti

Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde iki adet kırmızı kuşaklı acil yardım ambulansı, 5 adet mavi 
kuşaklı hasta nakil ambulansı ve 1 adet tam teşekküllü diş sağlığı taraması ve tedavi hizmetleri 
aracı bulunur.
Ambulans ile nakil hizmetinden yararlanmak isterseniz www.esrefpasahastanesi.izmir.bel.tr 
adresinde bulunan Ambulans Talep Formu’nu doldurabilir ya da dilekçe yazarak Eşrefpaşa 
Hastanesi Başhekimliği’ne başvurabilirsiniz.

HUZUREVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi 70 dönüm arazi üzerinde bir adet çok katlı 
bina ve ikisi ağır bakım (geriatri) servisi olmak üzere 12 adet tek katlı servisten oluşur. Çok katlı 
binasında, 264 yaşlıya, 44 yaşlı kapasiteli ağır bakım servisinde ise hastalığı ağır seyreden 
yaşlılarımıza hizmet verir.

Huzurevine Kabul Şartları
•  60 yaş ve üzeri yaşta olmak
•  Günlük yaşam faaliyetlerini (yeme, içme, tuvalet gibi)bağımsız yapabilecek nitelikte olmak
•  Yatalak ya da devamlı yatarak tıbbi tedavi ve bakıma ihtiyacı olmamak
•  Beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını karşılamasına engel olacak sakatlığı ve bir hastalığı 
bulunmamak
•  Ruhsal sağlığı yerinde olmak
•  Bulaşıcı ve sürekli tedaviyi gerektiren ağır hastalıklara sahip olmamak
•  Uyuşturucu madde ve alkol kullanmamak
•  Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu Sosyal İnceleme Raporu ile saptanmış olmak

Başvuru Evrakları 
•  Başvuru dilekçesi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Ekonomik durum araştırma belgesi
•  4 adet fotoğraf 
•  Sağlık kurulu raporu (huzurevine yerleşme aşamasında istenir)

Verilen Hizmetler
•  Diyetisyen kontrolünde hazırlanan üç öğün yemek
•  Ara öğün olarak çay ve süt servisi
•  Doktorlar tarafından verilen poliklinik hizmeti
•  İleri tetkik ve tedavi için Eşrefpaşa Hastanesi’ne ve diğer hastanelere sevk işlemleri
•  Üç aylık rutin kan ve idrar taraması yaptırılması
•  Yıllık portör ve akciğer taraması yaptırılması
•  Uzman doktorlar tarafından önerilmişse fizik tedavi hizmeti
•  Sağlık durumu uygun yaşlılar için spor merkezi
•  Haftada bir gün çamaşır yıkama, ütüleme hizmeti
•  Sosyal aktiviteler (gezi, spor ve yürüyüş faaliyetleri, koro çalışmaları, yemek organizasyonları)
•  Sosyal servis ekibi tarafından sürdürülen psiko – sosyal destek çalışmaları
•  Kütüphane hizmeti
•  Elişi atölyesi
•  Hobi bahçeleri

Adres: Çamlık Mahallesi Menderes Caddesi No: 418 Gürçeşme-Buca / İzmir
Tel: 293 17 91
GÜÇSÜZLER EVİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Örnekköy’deki 
Müyesser Turfan Güçsüzler Evi, özellikle soğuk kış aylarında, çeşitli kaynaklardan gelen 
bildirimler doğrultusunda sokakta yaşayan evsiz vatandaşlara yemek ve barınma olanağı sağlar.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılır, ihtiyaç halinde Eşrefpaşa 
Hastanesi’nde tedavileri gerçekleştirilir. 3 ay olarak belirlenen barınma hakkı süresi ihtiyaç 
durumuna göre uzatılabilir.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşlardan yaşı uygun olanlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
İzmir İl Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar ile huzurevi ya da bakım merkezlerine 
yerleştiriliyor, çalışabilecek durumda olanlar ise Türkiye İş Kurumu İŞKUR’a yönlendirilerek iş 
bulmaları sağlanıyor.

Adres: 7449 Sok.  No: 16 Zübeyde Hanım  Mah. Örnekköy – Karşıyaka / İzmir
Tel: 361 71 51

Şiddet gören, maddi gücüne el konan, istemediği halde ilişkiye zorlanan, aşağılanan ya da 
ayrımcılığa uğrayan kadınlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi var.
Tüm kadınlar Kadın Danışma Merkezi’nden ücretsiz psikolojik, hukuki ve sosyal danışmanlık 
hizmeti alabilir, dilerse çocukları ile birlikte Kadın Sığınma Evi’ne konuk olabilir.

Kadın Danışma Merkezi iletişim bilgileri: 
 
Adres: Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü
Kültürpark Fuar Alanı – İzmir
Tel: 293 4 293    Faks: 445 30 88
E-posta: kadindanisma@izmir.bel.tr
kadindanisma.izmir.bel.tr

YARDIMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de yaşayan herkesi zor gününde de yalnız bırakmamayı hedef 
edinerek faaliyetlerini sürdürür. Bu amaçla ihtiyaç sahibi kişilerin sosyal hayata katılımını, sadece 
yardım dağıtarak değil, sorunlarına kalıcı çözüm üreterek destekler.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na aşağıdaki konularda 
başvurabilirsiniz. 

 

KENT EKMEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği tüm kültür sanat etkinliklerinin ayrıntılı bilgisine 
www.izmir.bel.tr/Kultursanat adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Bu adres üzerinden dilerseniz, gitmek istediğiniz konser, tiyatro, sergi ya da sinema için bilet satın 
alabilir, kültür sanat merkezlerine ilişkin detayları araştırabilir ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi 
kültür sanat haberlerini okuyabilirsiniz.

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
Adres: Mithatpaşa Caddesi No: 1087 Güzelyalı / İzmir
Telefon: 293 38 18
www.aassm.org.tr

İZMİRSANAT
Adres: Kültürpark Fuar Alanı 26 Ağustos Kapısı yakını
Telefon: 293 40 49
www.izmirsanat.org.tr

İSMET İNÖNÜ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
Adres: Kültürpark Fuar Alanı Lozan Kapısı yakını
Telefon: 293 46 04 

ATATÜRK FUAR AÇIKHAVA TİYATROSU
Adres: Kültürpark Fuar Alanı
Telefon: 293 17 05

AHMET PİRİŞTİNA KENT ARŞİVİ VE MÜZESİ
Adres: Şair Eşref Bulvarı No: 1-A Çankaya / İzmir
Telefon: 293 39 00
www.apikam.org.tr

ÇETİN EMEÇ SANAT GALERİSİ
Adres: 900 Sokak No: 17 Hisarönü / İzmir
Telefon: 293 35 22

BORNOVA AŞIK VEYSEL AMFİ TİYATRO
Telefon: 293 19 47 

TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI KÜLTÜR MERKEZİ
Telefon: 293 10 91

SPOR AKTİVİTELERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları yüzmeden futbola, basketboldan tekvandoya 21 ayrı 
branşta, 11 merkezde sporcu yetiştiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi spor okullarına ve spor merkezlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için:
www.ibsbspor.org
Adres: Celal Atik Spor Salonu Kültürpark Fuar Alanı / İzmir
Tel: 445 67 54
E-posta: bilgi@izmirbsbspor.org 

ASARLIK SPOR KOMPLEKSİ SPOR OKULU
Masa tenisi salonu, basketbol, jimnastik, pilates, tekvando, judo, kondisyon ve güreş eğitimleri 
Asarlık Spor Kompleksi Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Salon çevresinde ayrıca, 2 adet açık alan basketbol sahası ve 2 adet futbol sahası bulunur.
Adres: Evka-4 Spor Tesisleri 
Tel: 351 38 66 

ASARLIK ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU
Badminton, step, aerobik, sağlıklı yaşam, basketbol eğitimleri Asarlık Çok Amaçlı Spor 
Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21

BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI
Tenis eğitimleri Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilir.
Adres: Kızılay Mahallesi 506 sok. Bornova / İzmir
Tel: 293 38 76
 
BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI BUZ SPORLARI SALONU
Buz Hokeyi, buz dansı, artistik patinaj, senkronize buz dansı eğitimleri Bornova Aşık Veysel 
Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 293 42 12

EKREM AKURGAL YAŞAM PARKI BAYRAKLI SPOR OKULU
Basketbol, voleybol, futbol, step, aerobik, pilates, jimnastik ve tekvando eğitimleri Ekrem Akurgal 
Yaşam Parkı Bayraklı Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21 
 

HALKAPINAR ATATÜRK SPOR SALONU SEHA AKSOY ATLETİZM PİSTİ
Atletizm eğitimleri Halkapınar Atatürk Spor Salonu Seha Aksoy Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21
 
İNCİRALTI SPOR TESİSLERİ BALÇOVA
Faydalanmak isteyen sporseverler için halı saha, voleybol, açık basketbol alanları ile tenis 
kortları bulunmaktadır.  
Tel: 278 06 00 

İNCİRALTI KAYIK ALANI
Kano eğitimleri bu bölgede düzenlenmektedir.
Tel: 425 04 21

BOSTANLI REKREASYON ALANI TESİSLERİ
Tenis eğitimleri düzenlenmektedir.
Ayrıca rekreasyon alanında faydalanmak isteyen sporseverler için 4 tenis kortu, 3 basketbol 
sahası, bir adet de kondisyon aletleri parkı bulunur.
Tel: 362 48 28 
 
BAYRAKLI ÇİÇEK FUTBOL SAHASI
Tel: 345 87 47
 
YEŞİLYURT FUTBOL SAHASI 
Tel: 228 75 75

Vefat eden vatandaşın ölüm raporu; bağlı bulunduğu belediyenin sağlık işleri müdürlüğünden 
veya sağlık ocağı doktorundan alınır.
Vefat gece geç saatlerde olmuş ise doktordan veya sağlık kurumundan ölüm raporu alındıktan 
sonra Mezarlıklar Müdürlüğü’nün ALO 188 No’lu telefonunu arayıp bilgi veriniz. 
Araç kısa sürede gelir ve cenaze teslim alınır. 
İşlemler için sabah Ölüm Raporu ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile ilçe belediyesi sağlık işleri 
müdürlüğüne müracaat edilir. Ölüm Raporu, Gömü İzin Belgesi’ne dönüştürülür. 
Hastanede vefat olduğunda, Gömü İzin Belgesi hastane tarafından düzenlenir. 
Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanını getirmeyi unutmayınız. 
Gömü İzin Belgesi alınan cenazelerin defin işlemleri Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe’de ikamet 
ediyorsa Soğukkuyu Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde; Buca ve Gaziemir ilçelerinde ikamet 
ediyorsa Buca Kaynaklar Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde veya istek doğrultusunda 
Yenişehir’de bulunan Mezarlıklar Müdürlüğü Defin İşlemleri Servisi tarafından, mesai saatlerinde 
yapılır.
Daha önce aile kabristanı almış olanların yeni vefatlarında gömü işlemlerinde “aile kabristanı” 
olduğuna dair belgeyi de getirmeleri gerekmektedir. Defin işlemleri esnasında yıkama, araç, 
morg, gömü yeri ve ruhsat ücreti tahsil edilir. 
Vefat edenin ölüm raporunu 3 gün sonra merkezden alabilirsiniz. 
Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek durumda olanlar, muhtardan Fakir 
İlmühaberi getirdikleri takdirde  tüm işlemleri ücretsiz yapılır; vefat eden Doğançay Mezarlığı’na 
defnedilir. 
Cenazenin başka bir şehre nakli gerekiyorsa İlçe Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden Yol Nakil Belgesi 
alınıp, ilaçlanıp tabut mühürlendikten sonra soğutmalı cenaze araçları ile bedeli karşılığında nakil 
yapılır.

Üste Gömü İşlemleri
Bir mezarın üstüne, 5 yıl geçtikten sonra 1. dereceden yakınının gömüsü yapılabilmektedir. 
Daha önce ölmüş olanın defin belgesi temin edilir ve üste gömü formu ile birinci dereceden 
yakınının muvaffakatı alınarak gömü işlemi yaptırılır. 
Gömüsü yapılan mezarların mezar üstü inşaat yapımı gömü tarihinden en erken 3 ay sonra 
Mezarlıklar Müdürlüğü’nden inşaat ruhsatı alınarak yapılır. 

ALO 188 No’lu özel hat, 24 saat kesintisiz hizmeti vermektedir.

Rehabilitasyon

Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde iki adet kırmızı kuşaklı acil yardım ambulansı, 5 adet mavi 
kuşaklı hasta nakil ambulansı ve 1 adet tam teşekküllü diş sağlığı taraması ve tedavi hizmetleri 
aracı bulunur.
Ambulans ile nakil hizmetinden yararlanmak isterseniz www.esrefpasahastanesi.izmir.bel.tr 
adresinde bulunan Ambulans Talep Formu’nu doldurabilir ya da dilekçe yazarak Eşrefpaşa 
Hastanesi Başhekimliği’ne başvurabilirsiniz.
Adres: Eşrefpaşa Hastanesi Gaziler Caddesi No: 315 Yenişehir / İzmir
Telefon: 293 80 00
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Hızlı, güleryüzlü ve güvenilir iletişim için buradayız.

Çünkü,
  

  alanında yetkin personelimizle başvurularınızı almak için sizi bekliyoruz.
  İşlemlerinizin yapılmasını beklerken size evinizin rahatlığını sunuyoruz.

  Başvurunuzun takibini yapıyor, sizlerle yeniden görüşmek için sabırsızlanıyoruz.
  İzmir için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmak bize mutluluk veriyor.

Çünkü,

biz kocaman bir aileyiz.

Çünkü,

İZMİR BİZİM EVİMİZ.

  

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HALKLA İLİŞKİLER ve MUHTARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bu küçük rehberi sizler için hazırladık.
İstedik ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü hizmetlere ulaşmanın en kolay yolu 
hep elinizin altında olsun.
Bu kitapçıkta yanıtını bulamadığınız tüm sorular için bize danışabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü olarak 5 farklı 
birimle hizmetlerimizi sürdürüyoruz.
Bize ister telefonla, ister internet aracılığıyla, ister muhtarınızla görüşerek ya da isterseniz 
şahsen İzmir Büyükşehir Belediyesi binasına gelerek ulaşabilirsiniz.

Hemşehri İletişim Merkezi

“Bize kısaca HİM diyebilirsiniz.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı dinamik ve güleryüzlü bir ekibiz.

E-posta, web adresi, kiosk (metro istasyonlarında bulunan elektronik iletişim sistemi), 
faks ve mektup aracılığı ile bize ulaştırdığınız başvuruları kayıt altına alıyor, 
birimlerden ilgili yanıt geldiğinde en kısa sürede sizlere geri dönüş yapıyoruz.

Doğrudan ve kolay iletişimin adresi, HİM’e ulaşmak çok kolay.

him@izmir.bel.tr
www.him.izmir.bel.tr
www.izmir.bel.tr
www.twitter.com/izmirhim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak / İzmir

Faks: 293 39 95

Çağrı Merkezi

7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz Çağrı Merkezi’nde, uzman operatörlerimiz aracılığı ile başvurularınızı 
kayıt altına alıyor, ilgili birime yönlendiriyor ve işlem sonucunda sizleri haberdar ediyoruz.

Çağrı Merkezi’ne ulaşmak için aramanız gereken numara:
444 40 35

* Çağrı Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
İZSU’ya ilişkin başvuruları ALO 185 numaralı hattan kabul etmektedir.

Muhtarlar Masası

Yerel yönetimin ilk kademesi olan muhtarlarımızın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile doğrudan ve 
kolay iletişim kurmalarını Muhtarlar Masası ile sağlıyoruz. 
Dilek, öneri ve şikâyetlerinizi muhtarlarınız aracılığı ile de bize ulaştırabilirsiniz. 
Hizmet odaklı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Muhtarlar Masası ile muhtarlarımızı 
faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmenin yanı sıra, onların teknik donanım ve 
sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyoruz.

Muhtarlarımız için iletişim numaralarımız:
Tel: 293 15 90 – 293 15 31 – 293 12 76
Faks: 293 19 26

Santral

Hafta içi 08.00 – 17.00 saatleri arasında gelen tüm çağrılara cevap vererek ilgili birime 
yönlendiriyor, ayrıca birimler arası ve dış arama yetkisi olmayan birimlerin görüşme 
yapabilmelerini sağlıyoruz.

Santral numaramız: 293 12 00

Merkez -1 Telsiz

Emniyet ekipleri, belediye birimleri ve ilçe belediyelerinden telsiz ve telefon aracılığıyla iletilen 
ihbarların en kısa sürede ilgili birime aktarılmasını sağlıyor, acil müdahale gerektiren anlarda 
birimler arası koordinasyon kuruyoruz.

Tel: 293 13 14 – 293 11 00 - 293 11 98  /  Faks: 293 10 99

                           

İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Kurtarma ve Sağlık ekibi AKS, 7 gün 24 saat kesintisiz acil 
yardım hizmeti vermektedir.

Trafik kazası, yangın, patlama, su baskını, doğal afet, can kurtarma durumlarında cep telefonu, 
sabit telefon ya da ankesörlü telefonlardan ücretsiz telefon hattı 110’u arayabilirsiniz.

Suç teşkil eden bir durumla karşılaştığınızı düşünüyor ve kolluk kuvvetlerine ihtiyaç duyuyorsanız 
Emniyet Genel Müdürlüğü acil ihbar ve yardım hattı 155’i aramalısınız.

Acil durum görüşmelerinde yetkililere, sakin bir ses tonu ve anlaşılır ifadeler ile bulunduğunuz 
adresi, acil durumun türünü ve tehlikede olan kişi sayısını bildiriniz.

 

ULAŞIM VE ULAŞIM KARTLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanına hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması 
için kara-deniz-demir yolu entegrasyonunu hedef edinerek ulaşım hizmetlerini sürdürür.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu taşıt seçenekleri arasında temel olarak otobüs, 
metro, banliyö sistemi, yolcu gemisi, arabalı vapur, bisiklet ve faytonlar yer alır.
Gitmek istediğiniz yere en kolay nasıl ulaşabileceğinizi öğrenmek için güzergâh ve taşıt 
seçeneklerinizi gösteren Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi’nden yararlanabilirsiniz.
Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi: asps1.unibel.com.tr
 
İzmirim Kart
Toplu ulaşım araçlarından yararlanmak için İzmir’de “İzmirim Kart” adı verilen elektronik kart 
sistemi kullanılır. İzmirim Kart, tüm toplu taşıma araçlarında geçerlidir ve kentin hemen her 
köşesinde bulunan İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan temin edilebilir. 
İzmirim Kart’ı yalnızca bir defa satın almanız yeterlidir. Kartın geçerlilik süresi yoktur. İster yetkili 
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan, ister aktarma merkezlerindeki otomatlardan 
dilediğiniz zaman ve dilediğiniz kadar bakiye yüklemesi yapabilirsiniz. Bakiyeniz, kartınızı taşıt 
araçlarında bulunan elektronik sayaçlara gösterdikçe azalır. Bakiye tükendiğinde karta yeniden 
yükleme yapmanız gerekir.
Size en yakın İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’nı www.eshot.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

90 Dakika Uygulaması
İzmir’de toplu ulaşım araçlarını tercih eden yolcuların İzmirim Kart bakiyelerinden 90 dakika 
içinde yalnızca ilk binişlerinde bilet ücreti düşer.
İzmirim Kart’ınızı araçlardaki elektronik sayaca göstermenizi takip eden 90 dakika boyunca, 
tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilirsiniz.
90 dakika sonraki ilk yolculukta kart bakiyenizden yeniden bir binişlik ücret düşer.

3-5 Bilet
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktaları’nda bulunan “3-5 Bilet” isimli kartlarla da yolculuk 
yapabilirsiniz. 3-5 Bilet üç farklı seçenekle satışa sunulur; iki binişlik, üç binişlik ya da beş binişlik 
alternatifleri mevcuttur. İzmirim Kart’tan farklı olarak 3-5 Bilet ile 90 dakika uygulamasından 
yararlanılamaz. 3-5 Bilet’e yeniden yükleme yapılamaz. 3-5 Bilet’in geçerlilik süresi ilk kullanım 
tarihinden itibaren 35 gündür.

Otobüs
Otobüs ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına ESHOT Genel Müdürlüğü 
tarafından sürdürülür.

İzmir şehir merkezinde otobüs seferleri 24 saat kesintisiz olarak gerçekleştirilir.
Baykuş adı verilen gece otobüsleri gece 12’den sabah 6’ya kadar bir saat arayla şehir merkezi 
Konak ile Evka-3, Tınaztepe, Gaziemir, Balçova ve Çiğli arasında karşılıklı hareket eder.
Otobüs sefer saatleri, hat numaraları ve güzergâhlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için ESHOT’un resmi 
internet sitesini ziyaret edebilir ya da çağrı merkezini arayabilirsiniz.
www.eshot.gov.tr    
Çağrı Merkezi: 320 0 320

Metro
Metro ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İzmir Metro A.Ş. tarafından 
sürdürülür. İzmir metro ağı kapsamında 17 metro istasyonu bulunur. Bunlar sırasıyla Fahrettin 
Altay, Poligon, Göztepe, Hatay, İzmirspor, Üçyol, Konak, Çankaya, Basmane, Hilal, Halkapınar, 
Stadyum, Sanayi, Bölge, Bornova, Ege Üniversitesi ve Evka – 3 istasyonlarıdır. Hilal, yolcuların 
banliyö sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur. Halkapınar, hem banliyö sistemine 
geçiş istasyonu hem de otobüslerin aktarma merkezidir. Fahrettin Altay istasyonundan da 
otobüslerin aktarma merkezine ulaşılabilir. Metro sefer saati ve ücretlerine ilişkin ayrıntılı bilgi 
için Metro A.Ş. resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
www.izmirmetro.com.tr

Banliyö
İzmir’de banliyö ile toplu ulaşım hizmetleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD’nin %50 
ortaklığı ile kurulmuş olan İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi A.Ş, kısa adıyla İZBAN tarafından 
sürdürülür. İZBAN ağı kapsamında, Cumaovası ile Aliağa arasında yer alan 32 istasyon bulunur.
Hilal, yolcuların metro sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur.
Halkapınar ise hem metro sistemine geçiş istasyonu, hem de otobüslerin aktarma merkezidir.
İZBAN sefer ve ücretlerine ilişkin bilgi için İZBAN internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
www.izban.com.tr

Yolcu Gemisi ve Arabalı Vapur
Yolcu gemisi ve arabalı vapur ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına 
İZDENİZ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Yolcu gemisi seferleri Bostanlı, Karşıyaka, Bayraklı, Alsancak, Pasaport, Konak, Göztepe ve 
Üçkuyular olmak üzere 8 iskeleden yapılır.
Günübirlik tatil yaparak denizin tadını çıkarmak isteyenler için yaz sezonu boyunca Yassıcaada’ya 
da yolcu gemisi seferleri düzenlenir. 
Arabalı vapur seferleri ise Üçkuyular ve Bostanlı iskeleleri arasında şehir içi trafiğine girmeden 
keyifli, güvenli ve hızlı yolculuk imkânı sağlar.
Yolcu gemilerinin ve arabalı vapurların sefer saat ve tarifelerini iskelelerden temin edebileceğiniz 
broşürlerden ya da İZDENİZ resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.
www.izdeniz.com.tr

Bisiklet
İzmir’de motorlu araç kullanımını azaltmak, çevre kirliliğini ve trafik sorununu en aza indirmek ve 
sağlıklı yaşamı özendirmek amacı ile kent bisikleti kiralama sistemi BİSİM oluşturulmuştur.
Şehir merkezinde sahil şeridi boyunca rastlayacağınız bisiklet istasyonlarından dilediğiniz saatte 
bisiklet kiralayabilir, bisikletinizi istediğiniz güzergâhta kullanabilir ve herhangi bir istasyona 
bırakabilirsiniz.
BİSİM sistemi ile ister kredi kartı kullanarak, ister sisteme üye olarak bisiklet kiralayabilirsiniz.
Üyelik işlemleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
BİSİM üyesi olmak, kira ücretlerini öğrenmek, kira koşulları ve istasyonlar hakkında ayrıntılı 
bilgiye ulaşmak için BİSİM resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz.
www.bisim.com.tr  
Tel: 433 51 55

Fayton
İzmir’de ulaşım seçeneklerinin en keyiflisi kentin simgesi haline gelen faytonlardır.
Fayton hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Tarihi görünüşü örnek alınarak özgün modeline uygun yapılan Victoria Klasik tipi modern 
faytonlar, özel giyimli, sürüş, davranış, duruş ve yabancı dil eğitimi almış sürücüler tarafından 
idare edilir ve Haflinger cinsi atlar ile çekilir.
Siz de bu keyfi yaşamak için İzmir Limanı, Gündoğdu Meydanı ya da Konak Pier istasyonlarından 
faytona binebilir, dilerseniz sahil şeridinde, dilerseniz tarihi noktalara doğru nostaljik bir gezinti 
yapabilirsiniz.
Ayrıca, özel günlerinizde önceden randevu almak ve gerekli ödemeleri karşılamak kaydıyla 
fayton kiralayabilirsiniz.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Tur Otobüsleri
İzmir’i, şehir merkezinde panoramik bir tur atarak tanımak isteyen yerli ve yabancı turistler için 
tasarlanan üstü açık tur otobüsleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından işletilir.
Otobüslerde Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca anlatımların yapıldığı rehber 
kulaklıklar bulunur. Ayrıca 6 dilde hazırlanmış güzergâh haritalı İzmir broşürleri de tur 
otobüslerini kullanan yolculara hediye edilir.
Tur otobüsleri için alınan biletler 24 saat geçerlidir. Otobüslerden güzergâh üzerindeki herhangi 
bir durakta inebilir ve aynı biletle yeniden binebilirsiniz.
Panoramik şehir turları saat 09.30’da başlar. Her 30 dakikada bir hareket eden otobüslerin son 
sefer saati ise 16.00’dır.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Kayıp Eşya
Otobüs, metro, banliyö, yolcu gemisi ya da arabalı vapurda eşyanızı unutursanız kayıp eşya 
bürolarına danışabilirsiniz.
ESHOT – İZULAŞ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: 544 Sok. No: 2 Yağhaneler - Konak / İzmir 
Tel: 250 29 77
Kayıp eşyanızın durumunu www.eshot.gov.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Kayıp Eşya Formu’nu doldurarak da 
sorgulayabilirsiniz.
METRO Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Halkapınar İstasyonu / İzmir
Tel: 461 54 45 / Dahili: 9255
İZBAN Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Salhane İstasyonu / İzmir
Tel: 398 32 32
İZDENİZ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Bostanlı Vapur İskelesi Bostanlı / İzmir
Tel: 330 50 71

ULAŞIM KARTLARI

Toplu ulaşım kartları ile ilgili tüm işlemler ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları 
Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülür.
Kart talebi, yenileme, çalınma-arıza bildirimi, bakiye itirazı, dolum-kullanım bilgi talebi gibi 
ulaşım kartlarına ilişkin her konuda Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne danışabilirsiniz.
Adres: Milli Kütüphane Cad. No: 10/1C Konak – İzmir
Tel: 483 64 63

ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI

Engelli Bireyler
Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan kişiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen 
Engelli Kimlik Kartı ya da daha önce verilen Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Engelli 
Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanlarını görevli personele göstererek toplu ulaşım araçlarından 
ücretsiz faydalanır. 
Kartlarında “Ağır Engelli” olarak belirtilen ya da “Ulaşımda Refakatçi Hakkı Vardır” ibaresi bulu-
nan kişiler ise kendileri ile birlikte bir refakatçi ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlana-
bilir.
65 Yaş ve Üzeri 
İzmir’de 65 yaş ve üzeri herkes, nüfus cüzdanlarını yetkili görevlilere göstererek toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

Şehit Aileleri
Şehit Aileleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen Şehit Ailesi Kartı ya da 
ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından verilen bakiye 
gerektirmeyen İzmirim Kart ile toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabilir.

Gaziler
Gaziler ve gazi yakınları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kendilerine verilen 
Gazi Kartı ya da Gazi Ailesi Kartı ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

ÜCRETSİZ ULAŞIM KARTLARI

TÜİK Kartı: Sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için alanda 
görevlendirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) personeli, görev süresince, toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

PTT Kartı: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT bünyesinde dağıtıcı olarak görev yapan 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur personel toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Zabıta Kartı: İzmir sınırları içindeki belediyelerde çalışan zabıta memur personel toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

Basın Kartı: Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen Sarı Basın Kartı sahibi  
basın mensupları toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Polis Kartı: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapan 
emniyet hizmetleri sınıfı personeli toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Orman Muhafaza Kartı: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza 
memurları resmi üniformalı oldukları sürece toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanır.
 
İNDİRİMLİ ULAŞIM KARTLARI

Öğrenci Kartı: Öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından verilen Öğrenci Kartı ile toplu 
ulaşımdan indirimli faydalanır. Öğrenci kartı öğretim yılı başında okul idareleri tarafından 
gerçekleştirilen toplu başvurular aracılığı ile hazırlanır. Toplu başvurudan yararlanamayan 
öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü resmi internet adresi www.eshot.gov.tr üzerinden bireysel 
başvuruda da bulunabilir. İzmir dışında öğrenim gören öğrenciler indirimli seyahat edebilmek için 
üniversitelerinden aldıkları kimlik kartları ya da öğrenci belgesi ile ESHOT Genel Müdürlüğü 
resmi internet adresi üzerinden bireysel başvuruda bulunabilir.
 www.eshot.gov.tr

Öğretmen Kartı: Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma 
Bakanlığı’na bağlı örgün eğitim kurumlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 
kadrolu olarak çalışan eğitim ve öğretim sınıfı personeli Öğretmen Kartı ile toplu ulaşım 
araçlarından indirimli olarak yararlanır.

60 Yaş Kartı: İzmir sınırları içinde ikamet eden 60-65 yaş arası kişiler, günün her saatinde 
öğrenci tarifesi ödeyerek toplu ulaşımdan indirimli yararlanır. 

ÇEVRE

İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre ve insan sağlığını korumak ve iyileştirmek amacı ile çevre 
kirliliğine yol açan her türlü kirleticiye karşı gerekli önlemleri alır ve ilgili denetimleri sürdürür.

Evsel Atıklar
İzmir’de çöp konteynerlerinde biriken evsel atıkların özel atık toplama araçları ile toplanması, 
sokaklar söz konusu olduğunda ilçe belediyelerinin, ana arterler söz konusu olduğunda ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundadır.
İlave çöp konteyneri konulması, çöp konteynerlerinin yıkanması gibi talepler ya da çöplerin 
düzenli toplanmaması ya da toplanırken gürültü yapılması gibi şikâyetlere ilişkin başvurular 
sokak konteynerleri ile ilgili ise ilçe belediyelerine, cadde konteynerleri ile ilgili ise İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmelidir.

Tıbbi Atık
Hastaneler, veteriner klinikleri, poliklinikler, tıbbi tahlil laboratuvarları, muayenehaneler ve diş 
kliniklerinden çıkan tıbbi atıklar, konusunda yetkin eğitimli personel aracılığı ile özel araçlarla 
toplanır ve sterilizasyonu gerçekleştirilmek üzere çevreye zarar vermeden bertaraf tesislerine 
iletilir.

Sanayi Atıkları
Evsel nitelikli ya da düzenli depolama kriterlerine uygun ve analizi yapılmış sanayi atıkları, ilgili 
firmalar tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Düzenli Çöp Depolama Tesisi’ne getirildiği 
takdirde bertaraf edilir.

Moloz Atıkları
Çeşitli kurum ve kuruluşlar inşaat ya da yıkıntı atıklarını, ilçe belediyelerinden Ek-2 belgesi 
aldıktan sonra izinli taşıyıcılar aracılığı ile yasal moloz depolama alanlarına bırakabilir.
İzmir’deki moloz depolama alanlarını öğrenmek, inşaat ya da yıkıntı atıklarını uygun alanlara 
bırakabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak 
başvuruda bulunabilirsiniz.

İlaçlama ve Haşere ile Mücadele Çalışmaları
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca modern yöntemlerle sürekli olarak sivrisinek ile 
mücadele çalışmaları gerçekleştirir.
Hamamböceği, bit, pire, karasinek gibi haşere ve fare mücadelesi için ise hem iç hem de dış 
mekânlara özel ilaçlama çalışmaları yapılır. 
Sokak ve caddelere yerleştirilen çöp konteynerleri haşere üremesine karşı düzenli olarak ve 
talep üzerine ilaçlanır.

İhtiyaç duyduğunuz ilaçlama çalışması için Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü’nü 
arayabilirsiniz. 

Tel: 293 37 14 - 15

Hava Kirliliği
Karşıyaka, Bornova, Güzelyalı ve Alsancak’ta bulunan modern hava kirliliği ölçüm istasyonlarında 
yapılan ölçümlerle hava kirliliği değerleri 24 saat aralıksız olarak izlenir.
Hava kirliliği denetim ekibi, kalitesiz yakıt kullanan, satan ya da kalorifer, kazan, baca bakım ve 
temizliklerini yapmayan konut, işyeri ve sanayi tesislerini tespit eder. Kirliliğin önlenebilmesi için 
denetimleri yapar ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
Hava kirliliğine sebep olduğunu düşündüğünüz kişi ya da kuruluşları Hava Kirliliği Denetim 
Birimi’ne bildirebilirsiniz.

Tel: 293 13 84

Gürültü Kirliliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi yalnızca birinci sınıf gayri sıhhi işletmelere ilişkin gürültü kirliliği 
denetimlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. 
Gürültü kirliliğine yol açan diğer her türlü kurum, kuruluş ya da konutların denetimi ilçe 
belediyelerinin görevidir.
Bu nedenle eğer gürültü kaynağı birinci sınıf gayri sıhhi işletme ise HİM’e başvurabilir, değil ise 
başvurunuzu ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi uyuşmazlıkların çözümünde konu ile ilgili uzman ekip ve teknik 
destek sağlar.

Körfez Denetimi
İzmir Körfezi’ne atık bırakan, limanda yük alımı ve boşaltımı sırasında çevre kirliliği yaratan 
gemileri Körfez Denetim Ekibi kontrol eder. Deniz yüzeyindeki atıkları toplayarak körfezin temiz 
tutulmasını sağlar.
Denize atık madde bıraktığını tespit ettiğiniz kişi, kurum ya da kuruluşlara ilişkin bildirimlerinizi 
Körfez Denetim Şefliği’ne iletebilirsiniz.

Tel:  293 14 26 

SU VE KANALİZASYON İŞLEMLERİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İZSU; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları 
dahilinde yaşayanların içme suyu ve atık su hizmetlerini, çevre ve insan sağlığını esas alarak, 
etkin, verimli ve kesintisiz olarak yürütür.
Su ve atık su işlemlerine ilişkin ihtiyaç duyduğunuz her konuda danışmak için 185 numaralı 
telefon hattını arayabilir ya da Cumhuriyet Bulvarı No: 16 - Konak adresinde bulunan İZSU Genel 
Müdürlüğü’nü ziyaret edebilirsiniz.

YENİ ABONE
Yeni abonelik için gerekli belgeler:
•  Yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı) aslı ve fotokopisi
•  Numaralandırma krokisi ya da belgesi aslı ve fotokopisi
•  Tapu aslı ve fotokopisi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Kanal ruhsatnamesi
•  DASK (Doğal Afet Sigortası) belgesi (15.06.2004 tarihinden sonra yapı kullanma izin belgesi 
almış olanlar için)
Abone ücreti, ilgili yetkililer tarafından tespit çalışması yapıldıktan sonra, bağlanacak suyun 
şebekeye olan mesafesi, çapı gibi özellikler dikkate alınarak belirlenir.
Piyasadan temin edeceğiniz yeni su sayacı; İZSU standartlarına uygun, gliserin korumalı ve yaş 
tip su sayacı olmalıdır.

SAYAÇLAR
Sayaç Değiştirme
İZSU Genel Müdürlüğü ya da ilgili şube müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunmanız halinde, 
“sayaç değiştirme bülteni” düzenlenir ve arızalı olduğu tespit edilen sayaç değiştirilir.
Sayacın sarfiyat göstermediği dönemler için ise geriye dönük kıyas tahakkuku yapılarak ödeme 
miktarı belirlenir.

Su Faturasına İtiraz
Su faturasında belirtilen kullanım ve ödeme miktarlarının hatalı olduğunu düşünüyorsanız bağlı 
bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz.
İtiraz durumunda, sayacınızın kontrolü için İZSU tarafından düzenlenen dilekçe Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’ne gönderilir.
Faturaya itirazda bulunduysanız, işlem sonuçlanana kadar ödemeyi izinli duruma getirme 
talebinde bulunabilirsiniz.

Kontrol sonucunda sayacınız arızalı çıkarsa ve fatura bedelinizi itiraz öncesinde yatırmış iseniz 
ödemiş olduğunuz tutar, isteğinize bağlı olarak ya müteakip ödemenizde otomatik olarak 
düşürülür ya da tarafınıza ödenir.

Abonelik Dondurma (Geçici Kapama İşlemi)
Belirli bir süre için kullanılmayacak konut ya da iş yeri için geçici kapama işlemi yapılabilir. 
Geçici kapama uygulanacak tarihler verilen dilekçede belirtilmelidir.
Bu işlemin gerçekleşmesi için, abone numaranıza kayıtlı herhangi bir borç bulunmaması 
gerekmektedir. Bu durumda, abone servisi sayacı sökmeden geçici kapama işlemi yapabilir. 
Geçici sürenin bitimine kadar sarfiyat faturası düzenlenmez.

Abone İptal İşlemi
Aboneliğinizin iptalini istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurunuz.
Abone numarasına kayıtlı tüm borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız. 
Sayaç söküm işlemi yapıldıktan sonra abone teminatı tarafınıza iade edilerek işlem tamamlanır.

İsim değişikliği
Abone ismi değişikliği talep ediyorsanız, bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ve 
kimlik fotokopisi, DASK poliçesi, tapu ya da ikametgâh belgesi ile birlikte başvurunuz. 
Abone numaranıza kayıtlı tahakkuk ve tahsilat borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız.  
Başvurunuz sonucunda teminat ücreti alınarak sözleşme imzalanır ve işlem tamamlanır.
 
Su açma işlemi
Yazılı talepte bulunarak yerinden kaldırdığınız sayacınızı yeniden bağlamak ya da kesilen 
suyunuzu yeniden açtırmak istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne 
başvuruda bulunabilirsiniz. 
Sayacınız borcunuzdan ötürü yerinden kaldırıldıysa ya da borç nedeni ile suyunuz kesildiyse 
gerekli ödemeyi yaptığınız takdirde sayacınız yeniden takılarak, suyunuz açılır.

Çok Sayaçtan Tek Sayaca 
Apartmanınızda her daireye ait ayrı sayaçlarınızı söktürmek ve hidrofor sistemi ile ortak 
su kullanmak istiyorsanız, apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu çok sayaçtan tek sayaca 
geçiş sağlanır.

Tek Sayaçtan Çok Sayaca Geçiş
Tek sayaçla hidrofordan ortak su kullanıyorsanız ve sayaçlarınızın ayrılarak farklı abonelikler 
oluşturulmasını istiyorsanız apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu tek sayaçtan çok sayaca 
geçiş sağlanır.

İZSU Şebekesi Dışındaki Kaynaklardan Temin Edilen Suyun Kullanılması

İZSU şebekesi dışındaki kaynaklardan temin ettiğiniz suyu kullanıyorsanız, ilgili İZSU Şube 
Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak Atık Su Abonelik Sözleşmesi imzalamanız gerekir.
Abonelik ücreti, sözleşme imzalandıktan ve sayaç bağlandıktan sonra ilk sarfiyat faturasına 
eklenir.

Ayrıca İZSU Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak için Alo 185 numaralı hattı arayarak;
•  Su ve kanalizasyon şebeke arızalarını günün her saati bildirebilir,
•  Semtinizdeki planlı su kesintilerini öğrenebilir, 
•  Kaçak su kullanımlarını ihbar edebilir,
•  Dış mekânlardaki kanallardan kaynaklanan koku şikâyetlerinizi iletebilirsiniz.

Yaşadığınız bölge ile ilgili, 
•  Yağmur suyu ızgarası
•  Su tahliye hattı yenilemesi
•  Dere ıslahı yapımı
•  Dere üstü yaya köprüsü yapımı talebinde bulunabilirsiniz.
Dilek, öneri ve şikâyetleriniz ilgili birimlere aktarılacak, tarafınıza en kısa sürede geri dönüş 
yapılacaktır.

İZSU’nun sağladığı tüm hizmetlere ilişkin ayrıntılı bilgi için: 
www.izsu.gov.tr

İMAR İŞLERİ 

Parsel planlama, numaralandırma, yapı ruhsatı verme, yapı kullanım izni verme, ruhsatsız/kaçak 
yapılaşmayı önleme gibi her türlü imar uygulaması yetki ve sorumluluğu ilçe belediyelerine aittir.
Söz konusu konulara ilişkin başvurularınızı ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile İmar Denetim Dairesi 
Başkanlığı görev yetki ve sorumlulukları ise;

•  İmar yönetmeliği, yüksek yapılar yönetmeliği, otopark yönetmeliği uygulama esasları gibi 
gerekli yönetmelikleri hazırlamak, mevcut yönetmeliklere ilave ya da düzenlemeler yapmak,
•  İlçe belediyelerine esas olmak üzere otopark bölge sınırları bedellerini saptamak ve 
güncelleştirmek,
•  Yüksek Yapılar Yönetmeliği gereğince İnceleme Kurulu’nu toplayarak alınan kararları talep 
sahibine ve ilgili meslek odalarına bildirmek,
•  İmar denetimleri yapmak,
•  İmar mevzuatına ilişkin uygulamaları değerlendirmek ve uygulama birliğini sağlayıcı ve 
bağlayıcı koordinasyon kararları almak, uygulanmasını denetlemektir.

ALTYAPI KOORDİNASYON HİZMETLERİ

Altyapı koordinasyon hizmetlerinin başlıca amacı; şehrin temel altyapı çalışmaları için gerekli 
izinlerin sağlanması, çalışmaların denetiminin gerçekleştirilmesi ve koordinasyon içinde sonuca 
ulaştırılmasıdır.

Bunlar arasında öncelikli olarak:
•  İçme suyu ve kanal projeleri,
•  Elektrik, gaz, telefon, fiberoptik bağlantı hattı projeleri,
•  Banliyö ve metro enerji besleme projeleri,
•  Yollar ve kaplama hizmetleri yer alır.

Bu kapsamda, İzmir içinde altyapı çalışması yapmak isteyen kamu kurum-kuruluşları, 
özel-tüzel şahıslar AYKOME’ye müracaat ederek kazı izni almalıdır. 

İzinsiz veya ruhsata aykırı yapılan çalışmalarda iş durdurulur ve cezai işlem uygulanır.

Denetim ve tuhsat işlemleriniz için Altyapı Koordinasyon Merkezi’ni arayabilirsiniz.
Tel: 293 40 24 – 293 14 04

İLAN VE REKLAM DÜZENLEME İŞLERİ

İlan, reklam ve tanıtım araçlarının kullanımı İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam 
Yönetmeliği uyarınca düzenlenir. Söz konusu yönetmeliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi 
internet adresi www.izmir.bel.tr üzerinde bulunan dokümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

İlan ve reklam uygulamalarını bağlı bulunduğunuz ilçe sınırları içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız ilçe belediyesine, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’ne 
izin başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü iletişim bilgileri:
Tel: 293 42 44 
E-posta: kentestetigi@izmir.bel.tr

VETERİNERLİK HİZMETLERİ

Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların bakımı ve denetimi; mesai saatleri içinde öncelikli olarak 
bulundukları ilçe belediyelerinin, saat 18.00’den sonra ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
sorumluluğundadır. Sokak hayvanlarına ilişkin bakım, kısırlaştırma ya da gürültü konularında 
başvurularınızı bağlı bulunduğunuz ilçe belediyesine iletebilirsiniz.

Ancak engelli, ağır hasta ve kendine bakamayacak durumda olan ya da toplumla uzlaşamayan 
saldırgan sokak köpekleri ile sahipleri tarafından bakılamayan evcil köpekler İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Işıkkent Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne kalıcı olarak kabul 
edilir.

Saldırgan sokak köpeklerinin bakımevine kabulü, ancak bir kişinin yaralanmasına sebep olduğu 
ve o kişi yaralanmaya ilişkin doktor raporu beyan ettiği takdirde gerçekleşir.

Yaralı sokak hayvanları tedavi, kısırlaştırma ve aşı işlemleri yapıldıktan sonra (köpekler kulak 
küpeleri takılarak, kediler ise kulaklarına işaret bırakılarak) alındıkları bölgeye geri bırakılır.

Bakımları yapılmak üzere belediyeler tarafından alıkonulan sokak hayvanları 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu’na göre alındıkları yere geri bırakılmak zorundadır.

Köpek sahibi olmak isterseniz İzmir Büyükşehir Belediyesi Işıkkent Köpek Bakımevi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’ne güvenle başvurulabilirsiniz. Merkezden sahiplenilen köpeğiniz size 
aşıları yapılmış ve kısırlaştırılmış olarak ücretsiz teslim edilir.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunu gereğince yerel yönetimlerin sahipli hayvanlara hizmet 
vermesi yasaklanmıştır.
 
Yaralanmış sahipsiz sokak hayvanları için İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri 
Şube Müdürlüğü Acil Müdahale Ekibi’ne ulaşmak için:
293 39 80

ZABITA HİZMETLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehir içinde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için zabıta 
hizmetleri sürdürür. Bunu yerine getirirken kurallara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen 
ceza ve diğer yaptırımları uygular.

•  Çevreye zarar verdiği tespit edilen kuruluşların geçici olarak mühürlenmesi, kapatılması, 
işyeri sahipleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması,
•  Sebze ve meyve haline getirilen kaçak sebze meyveye el konulması, getirenler hakkında 
para cezası uygulanması,
•  İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliğine aykırı reklam panoları, bez afiş, tahta pano, levha ve 
tentelerin toplatılması, sahipleri hakkında para cezası uygulanması İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanlığı görevleri arasındadır.

Seyyar satıcıların yakalanması, mallarına el konulması, sağlığa zararlı ürünlerinin imha edilmesi, 
ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır.

Bu konulara ilişkin dilek, öneri ve şikayetlerinizi 444 40 35 numaralı telefondan HİM’e 
iletebilirsiniz.

Hatalı park eden araçların çekilmesi, kurtarılması ve götürülmesi yetki ve sorumluluğu ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda değil, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndedir.

EŞREFPAŞA HASTANESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, toplumun her kesimine kaliteli sağlık hizmeti 
sunan, ileri teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü bir sağlık kuruluşudur.
200 yatak kapasitesi, 9 ameliyat odası, 2 doğumhanesi bulunan Eşrefpaşa Hastanesi 600’e yakın 
personeli ile hızlı, güvenli ve etkili bir hizmet anlayışı oluşturma hedefi ile çalışır.

Hizmet Birimleri    

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Plastik Cerrahi    Aile Hekimliği   

Ortopedi ve Travmatoloji   Anestezi    Göğüs Hastalıkları  

Genel Cerrahi    Beslenme ve Diyet   Nöroloji   

Üroloji     Biyokimya Laboratuvarı  Kardiyoloji   

Göz     Patoloji Laboratuvarı   Psikiyatri   

Diş     Mikrobiyoloji Laboratuvarı  Dahiliye   

Radyoloji    Uyku Bozuklukları   Dermatoloji   

KBB     Spor Hekimliği   Enfeksiyon Hastalıkları 

Kadın Hastalıkları ve Doğum İlkyardım Eğitim Merkezi  Fizik Tedavi ve 

Çocuk ve Ergen Ruh    
Sağlığı ve Hastalıkları   

Ambulans Hizmeti

Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde iki adet kırmızı kuşaklı acil yardım ambulansı, 5 adet mavi 
kuşaklı hasta nakil ambulansı ve 1 adet tam teşekküllü diş sağlığı taraması ve tedavi hizmetleri 
aracı bulunur.
Ambulans ile nakil hizmetinden yararlanmak isterseniz www.esrefpasahastanesi.izmir.bel.tr 
adresinde bulunan Ambulans Talep Formu’nu doldurabilir ya da dilekçe yazarak Eşrefpaşa 
Hastanesi Başhekimliği’ne başvurabilirsiniz.

HUZUREVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi 70 dönüm arazi üzerinde bir adet çok katlı 
bina ve ikisi ağır bakım (geriatri) servisi olmak üzere 12 adet tek katlı servisten oluşur. Çok katlı 
binasında, 264 yaşlıya, 44 yaşlı kapasiteli ağır bakım servisinde ise hastalığı ağır seyreden 
yaşlılarımıza hizmet verir.

Huzurevine Kabul Şartları
•  60 yaş ve üzeri yaşta olmak
•  Günlük yaşam faaliyetlerini (yeme, içme, tuvalet gibi)bağımsız yapabilecek nitelikte olmak
•  Yatalak ya da devamlı yatarak tıbbi tedavi ve bakıma ihtiyacı olmamak
•  Beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını karşılamasına engel olacak sakatlığı ve bir hastalığı 
bulunmamak
•  Ruhsal sağlığı yerinde olmak
•  Bulaşıcı ve sürekli tedaviyi gerektiren ağır hastalıklara sahip olmamak
•  Uyuşturucu madde ve alkol kullanmamak
•  Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu Sosyal İnceleme Raporu ile saptanmış olmak

Başvuru Evrakları 
•  Başvuru dilekçesi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Ekonomik durum araştırma belgesi
•  4 adet fotoğraf 
•  Sağlık kurulu raporu (huzurevine yerleşme aşamasında istenir)

Verilen Hizmetler
•  Diyetisyen kontrolünde hazırlanan üç öğün yemek
•  Ara öğün olarak çay ve süt servisi
•  Doktorlar tarafından verilen poliklinik hizmeti
•  İleri tetkik ve tedavi için Eşrefpaşa Hastanesi’ne ve diğer hastanelere sevk işlemleri
•  Üç aylık rutin kan ve idrar taraması yaptırılması
•  Yıllık portör ve akciğer taraması yaptırılması
•  Uzman doktorlar tarafından önerilmişse fizik tedavi hizmeti
•  Sağlık durumu uygun yaşlılar için spor merkezi
•  Haftada bir gün çamaşır yıkama, ütüleme hizmeti
•  Sosyal aktiviteler (gezi, spor ve yürüyüş faaliyetleri, koro çalışmaları, yemek organizasyonları)
•  Sosyal servis ekibi tarafından sürdürülen psiko – sosyal destek çalışmaları
•  Kütüphane hizmeti
•  Elişi atölyesi
•  Hobi bahçeleri

Adres: Çamlık Mahallesi Menderes Caddesi No: 418 Gürçeşme-Buca / İzmir
Tel: 293 17 91
GÜÇSÜZLER EVİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Örnekköy’deki 
Müyesser Turfan Güçsüzler Evi, özellikle soğuk kış aylarında, çeşitli kaynaklardan gelen 
bildirimler doğrultusunda sokakta yaşayan evsiz vatandaşlara yemek ve barınma olanağı sağlar.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılır, ihtiyaç halinde Eşrefpaşa 
Hastanesi’nde tedavileri gerçekleştirilir. 3 ay olarak belirlenen barınma hakkı süresi ihtiyaç 
durumuna göre uzatılabilir.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşlardan yaşı uygun olanlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
İzmir İl Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar ile huzurevi ya da bakım merkezlerine 
yerleştiriliyor, çalışabilecek durumda olanlar ise Türkiye İş Kurumu İŞKUR’a yönlendirilerek iş 
bulmaları sağlanıyor.

Adres: 7449 Sok.  No: 16 Zübeyde Hanım  Mah. Örnekköy – Karşıyaka / İzmir
Tel: 361 71 51

Şiddet gören, maddi gücüne el konan, istemediği halde ilişkiye zorlanan, aşağılanan ya da 
ayrımcılığa uğrayan kadınlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi var.
Tüm kadınlar Kadın Danışma Merkezi’nden ücretsiz psikolojik, hukuki ve sosyal danışmanlık 
hizmeti alabilir, dilerse çocukları ile birlikte Kadın Sığınma Evi’ne konuk olabilir.

Kadın Danışma Merkezi iletişim bilgileri: 
 
Adres: Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü
Kültürpark Fuar Alanı – İzmir
Tel: 293 4 293    Faks: 445 30 88
E-posta: kadindanisma@izmir.bel.tr
kadindanisma.izmir.bel.tr

YARDIMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de yaşayan herkesi zor gününde de yalnız bırakmamayı hedef 
edinerek faaliyetlerini sürdürür. Bu amaçla ihtiyaç sahibi kişilerin sosyal hayata katılımını, sadece 
yardım dağıtarak değil, sorunlarına kalıcı çözüm üreterek destekler.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na aşağıdaki konularda 
başvurabilirsiniz. 

 

KENT EKMEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği tüm kültür sanat etkinliklerinin ayrıntılı bilgisine 
www.izmir.bel.tr/Kultursanat adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Bu adres üzerinden dilerseniz, gitmek istediğiniz konser, tiyatro, sergi ya da sinema için bilet satın 
alabilir, kültür sanat merkezlerine ilişkin detayları araştırabilir ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi 
kültür sanat haberlerini okuyabilirsiniz.

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
Adres: Mithatpaşa Caddesi No: 1087 Güzelyalı / İzmir
Telefon: 293 38 18
www.aassm.org.tr

İZMİRSANAT
Adres: Kültürpark Fuar Alanı 26 Ağustos Kapısı yakını
Telefon: 293 40 49
www.izmirsanat.org.tr

İSMET İNÖNÜ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
Adres: Kültürpark Fuar Alanı Lozan Kapısı yakını
Telefon: 293 46 04 

ATATÜRK FUAR AÇIKHAVA TİYATROSU
Adres: Kültürpark Fuar Alanı
Telefon: 293 17 05

AHMET PİRİŞTİNA KENT ARŞİVİ VE MÜZESİ
Adres: Şair Eşref Bulvarı No: 1-A Çankaya / İzmir
Telefon: 293 39 00
www.apikam.org.tr

ÇETİN EMEÇ SANAT GALERİSİ
Adres: 900 Sokak No: 17 Hisarönü / İzmir
Telefon: 293 35 22

BORNOVA AŞIK VEYSEL AMFİ TİYATRO
Telefon: 293 19 47 

TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI KÜLTÜR MERKEZİ
Telefon: 293 10 91

SPOR AKTİVİTELERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları yüzmeden futbola, basketboldan tekvandoya 21 ayrı 
branşta, 11 merkezde sporcu yetiştiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi spor okullarına ve spor merkezlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için:
www.ibsbspor.org
Adres: Celal Atik Spor Salonu Kültürpark Fuar Alanı / İzmir
Tel: 445 67 54
E-posta: bilgi@izmirbsbspor.org 

ASARLIK SPOR KOMPLEKSİ SPOR OKULU
Masa tenisi salonu, basketbol, jimnastik, pilates, tekvando, judo, kondisyon ve güreş eğitimleri 
Asarlık Spor Kompleksi Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Salon çevresinde ayrıca, 2 adet açık alan basketbol sahası ve 2 adet futbol sahası bulunur.
Adres: Evka-4 Spor Tesisleri 
Tel: 351 38 66 

ASARLIK ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU
Badminton, step, aerobik, sağlıklı yaşam, basketbol eğitimleri Asarlık Çok Amaçlı Spor 
Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21

BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI
Tenis eğitimleri Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilir.
Adres: Kızılay Mahallesi 506 sok. Bornova / İzmir
Tel: 293 38 76
 
BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI BUZ SPORLARI SALONU
Buz Hokeyi, buz dansı, artistik patinaj, senkronize buz dansı eğitimleri Bornova Aşık Veysel 
Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 293 42 12

EKREM AKURGAL YAŞAM PARKI BAYRAKLI SPOR OKULU
Basketbol, voleybol, futbol, step, aerobik, pilates, jimnastik ve tekvando eğitimleri Ekrem Akurgal 
Yaşam Parkı Bayraklı Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21 
 

HALKAPINAR ATATÜRK SPOR SALONU SEHA AKSOY ATLETİZM PİSTİ
Atletizm eğitimleri Halkapınar Atatürk Spor Salonu Seha Aksoy Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21
 
İNCİRALTI SPOR TESİSLERİ BALÇOVA
Faydalanmak isteyen sporseverler için halı saha, voleybol, açık basketbol alanları ile tenis 
kortları bulunmaktadır.  
Tel: 278 06 00 

İNCİRALTI KAYIK ALANI
Kano eğitimleri bu bölgede düzenlenmektedir.
Tel: 425 04 21

BOSTANLI REKREASYON ALANI TESİSLERİ
Tenis eğitimleri düzenlenmektedir.
Ayrıca rekreasyon alanında faydalanmak isteyen sporseverler için 4 tenis kortu, 3 basketbol 
sahası, bir adet de kondisyon aletleri parkı bulunur.
Tel: 362 48 28 
 
BAYRAKLI ÇİÇEK FUTBOL SAHASI
Tel: 345 87 47
 
YEŞİLYURT FUTBOL SAHASI 
Tel: 228 75 75

Vefat eden vatandaşın ölüm raporu; bağlı bulunduğu belediyenin sağlık işleri müdürlüğünden 
veya sağlık ocağı doktorundan alınır.
Vefat gece geç saatlerde olmuş ise doktordan veya sağlık kurumundan ölüm raporu alındıktan 
sonra Mezarlıklar Müdürlüğü’nün ALO 188 No’lu telefonunu arayıp bilgi veriniz. 
Araç kısa sürede gelir ve cenaze teslim alınır. 
İşlemler için sabah Ölüm Raporu ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile ilçe belediyesi sağlık işleri 
müdürlüğüne müracaat edilir. Ölüm Raporu, Gömü İzin Belgesi’ne dönüştürülür. 
Hastanede vefat olduğunda, Gömü İzin Belgesi hastane tarafından düzenlenir. 
Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanını getirmeyi unutmayınız. 
Gömü İzin Belgesi alınan cenazelerin defin işlemleri Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe’de ikamet 
ediyorsa Soğukkuyu Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde; Buca ve Gaziemir ilçelerinde ikamet 
ediyorsa Buca Kaynaklar Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde veya istek doğrultusunda 
Yenişehir’de bulunan Mezarlıklar Müdürlüğü Defin İşlemleri Servisi tarafından, mesai saatlerinde 
yapılır.
Daha önce aile kabristanı almış olanların yeni vefatlarında gömü işlemlerinde “aile kabristanı” 
olduğuna dair belgeyi de getirmeleri gerekmektedir. Defin işlemleri esnasında yıkama, araç, 
morg, gömü yeri ve ruhsat ücreti tahsil edilir. 
Vefat edenin ölüm raporunu 3 gün sonra merkezden alabilirsiniz. 
Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek durumda olanlar, muhtardan Fakir 
İlmühaberi getirdikleri takdirde  tüm işlemleri ücretsiz yapılır; vefat eden Doğançay Mezarlığı’na 
defnedilir. 
Cenazenin başka bir şehre nakli gerekiyorsa İlçe Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden Yol Nakil Belgesi 
alınıp, ilaçlanıp tabut mühürlendikten sonra soğutmalı cenaze araçları ile bedeli karşılığında nakil 
yapılır.

Üste Gömü İşlemleri
Bir mezarın üstüne, 5 yıl geçtikten sonra 1. dereceden yakınının gömüsü yapılabilmektedir. 
Daha önce ölmüş olanın defin belgesi temin edilir ve üste gömü formu ile birinci dereceden 
yakınının muvaffakatı alınarak gömü işlemi yaptırılır. 
Gömüsü yapılan mezarların mezar üstü inşaat yapımı gömü tarihinden en erken 3 ay sonra 
Mezarlıklar Müdürlüğü’nden inşaat ruhsatı alınarak yapılır. 

ALO 188 No’lu özel hat, 24 saat kesintisiz hizmeti vermektedir.
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Hızlı, güleryüzlü ve güvenilir iletişim için buradayız.

Çünkü,
  

  alanında yetkin personelimizle başvurularınızı almak için sizi bekliyoruz.
  İşlemlerinizin yapılmasını beklerken size evinizin rahatlığını sunuyoruz.

  Başvurunuzun takibini yapıyor, sizlerle yeniden görüşmek için sabırsızlanıyoruz.
  İzmir için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmak bize mutluluk veriyor.

Çünkü,

biz kocaman bir aileyiz.

Çünkü,

İZMİR BİZİM EVİMİZ.

  

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HALKLA İLİŞKİLER ve MUHTARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bu küçük rehberi sizler için hazırladık.
İstedik ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü hizmetlere ulaşmanın en kolay yolu 
hep elinizin altında olsun.
Bu kitapçıkta yanıtını bulamadığınız tüm sorular için bize danışabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü olarak 5 farklı 
birimle hizmetlerimizi sürdürüyoruz.
Bize ister telefonla, ister internet aracılığıyla, ister muhtarınızla görüşerek ya da isterseniz 
şahsen İzmir Büyükşehir Belediyesi binasına gelerek ulaşabilirsiniz.

Hemşehri İletişim Merkezi

“Bize kısaca HİM diyebilirsiniz.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı dinamik ve güleryüzlü bir ekibiz.

E-posta, web adresi, kiosk (metro istasyonlarında bulunan elektronik iletişim sistemi), 
faks ve mektup aracılığı ile bize ulaştırdığınız başvuruları kayıt altına alıyor, 
birimlerden ilgili yanıt geldiğinde en kısa sürede sizlere geri dönüş yapıyoruz.

Doğrudan ve kolay iletişimin adresi, HİM’e ulaşmak çok kolay.

him@izmir.bel.tr
www.him.izmir.bel.tr
www.izmir.bel.tr
www.twitter.com/izmirhim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak / İzmir

Faks: 293 39 95

Çağrı Merkezi

7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz Çağrı Merkezi’nde, uzman operatörlerimiz aracılığı ile başvurularınızı 
kayıt altına alıyor, ilgili birime yönlendiriyor ve işlem sonucunda sizleri haberdar ediyoruz.

Çağrı Merkezi’ne ulaşmak için aramanız gereken numara:
444 40 35

* Çağrı Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
İZSU’ya ilişkin başvuruları ALO 185 numaralı hattan kabul etmektedir.

Muhtarlar Masası

Yerel yönetimin ilk kademesi olan muhtarlarımızın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile doğrudan ve 
kolay iletişim kurmalarını Muhtarlar Masası ile sağlıyoruz. 
Dilek, öneri ve şikâyetlerinizi muhtarlarınız aracılığı ile de bize ulaştırabilirsiniz. 
Hizmet odaklı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Muhtarlar Masası ile muhtarlarımızı 
faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmenin yanı sıra, onların teknik donanım ve 
sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyoruz.

Muhtarlarımız için iletişim numaralarımız:
Tel: 293 15 90 – 293 15 31 – 293 12 76
Faks: 293 19 26

Santral

Hafta içi 08.00 – 17.00 saatleri arasında gelen tüm çağrılara cevap vererek ilgili birime 
yönlendiriyor, ayrıca birimler arası ve dış arama yetkisi olmayan birimlerin görüşme 
yapabilmelerini sağlıyoruz.

Santral numaramız: 293 12 00

Merkez -1 Telsiz

Emniyet ekipleri, belediye birimleri ve ilçe belediyelerinden telsiz ve telefon aracılığıyla iletilen 
ihbarların en kısa sürede ilgili birime aktarılmasını sağlıyor, acil müdahale gerektiren anlarda 
birimler arası koordinasyon kuruyoruz.

Tel: 293 13 14 – 293 11 00 - 293 11 98  /  Faks: 293 10 99

                           

İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Kurtarma ve Sağlık ekibi AKS, 7 gün 24 saat kesintisiz acil 
yardım hizmeti vermektedir.

Trafik kazası, yangın, patlama, su baskını, doğal afet, can kurtarma durumlarında cep telefonu, 
sabit telefon ya da ankesörlü telefonlardan ücretsiz telefon hattı 110’u arayabilirsiniz.

Suç teşkil eden bir durumla karşılaştığınızı düşünüyor ve kolluk kuvvetlerine ihtiyaç duyuyorsanız 
Emniyet Genel Müdürlüğü acil ihbar ve yardım hattı 155’i aramalısınız.

Acil durum görüşmelerinde yetkililere, sakin bir ses tonu ve anlaşılır ifadeler ile bulunduğunuz 
adresi, acil durumun türünü ve tehlikede olan kişi sayısını bildiriniz.

 

ULAŞIM VE ULAŞIM KARTLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanına hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması 
için kara-deniz-demir yolu entegrasyonunu hedef edinerek ulaşım hizmetlerini sürdürür.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu taşıt seçenekleri arasında temel olarak otobüs, 
metro, banliyö sistemi, yolcu gemisi, arabalı vapur, bisiklet ve faytonlar yer alır.
Gitmek istediğiniz yere en kolay nasıl ulaşabileceğinizi öğrenmek için güzergâh ve taşıt 
seçeneklerinizi gösteren Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi’nden yararlanabilirsiniz.
Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi: asps1.unibel.com.tr
 
İzmirim Kart
Toplu ulaşım araçlarından yararlanmak için İzmir’de “İzmirim Kart” adı verilen elektronik kart 
sistemi kullanılır. İzmirim Kart, tüm toplu taşıma araçlarında geçerlidir ve kentin hemen her 
köşesinde bulunan İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan temin edilebilir. 
İzmirim Kart’ı yalnızca bir defa satın almanız yeterlidir. Kartın geçerlilik süresi yoktur. İster yetkili 
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan, ister aktarma merkezlerindeki otomatlardan 
dilediğiniz zaman ve dilediğiniz kadar bakiye yüklemesi yapabilirsiniz. Bakiyeniz, kartınızı taşıt 
araçlarında bulunan elektronik sayaçlara gösterdikçe azalır. Bakiye tükendiğinde karta yeniden 
yükleme yapmanız gerekir.
Size en yakın İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’nı www.eshot.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

90 Dakika Uygulaması
İzmir’de toplu ulaşım araçlarını tercih eden yolcuların İzmirim Kart bakiyelerinden 90 dakika 
içinde yalnızca ilk binişlerinde bilet ücreti düşer.
İzmirim Kart’ınızı araçlardaki elektronik sayaca göstermenizi takip eden 90 dakika boyunca, 
tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilirsiniz.
90 dakika sonraki ilk yolculukta kart bakiyenizden yeniden bir binişlik ücret düşer.

3-5 Bilet
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktaları’nda bulunan “3-5 Bilet” isimli kartlarla da yolculuk 
yapabilirsiniz. 3-5 Bilet üç farklı seçenekle satışa sunulur; iki binişlik, üç binişlik ya da beş binişlik 
alternatifleri mevcuttur. İzmirim Kart’tan farklı olarak 3-5 Bilet ile 90 dakika uygulamasından 
yararlanılamaz. 3-5 Bilet’e yeniden yükleme yapılamaz. 3-5 Bilet’in geçerlilik süresi ilk kullanım 
tarihinden itibaren 35 gündür.

Otobüs
Otobüs ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına ESHOT Genel Müdürlüğü 
tarafından sürdürülür.

İzmir şehir merkezinde otobüs seferleri 24 saat kesintisiz olarak gerçekleştirilir.
Baykuş adı verilen gece otobüsleri gece 12’den sabah 6’ya kadar bir saat arayla şehir merkezi 
Konak ile Evka-3, Tınaztepe, Gaziemir, Balçova ve Çiğli arasında karşılıklı hareket eder.
Otobüs sefer saatleri, hat numaraları ve güzergâhlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için ESHOT’un resmi 
internet sitesini ziyaret edebilir ya da çağrı merkezini arayabilirsiniz.
www.eshot.gov.tr    
Çağrı Merkezi: 320 0 320

Metro
Metro ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İzmir Metro A.Ş. tarafından 
sürdürülür. İzmir metro ağı kapsamında 17 metro istasyonu bulunur. Bunlar sırasıyla Fahrettin 
Altay, Poligon, Göztepe, Hatay, İzmirspor, Üçyol, Konak, Çankaya, Basmane, Hilal, Halkapınar, 
Stadyum, Sanayi, Bölge, Bornova, Ege Üniversitesi ve Evka – 3 istasyonlarıdır. Hilal, yolcuların 
banliyö sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur. Halkapınar, hem banliyö sistemine 
geçiş istasyonu hem de otobüslerin aktarma merkezidir. Fahrettin Altay istasyonundan da 
otobüslerin aktarma merkezine ulaşılabilir. Metro sefer saati ve ücretlerine ilişkin ayrıntılı bilgi 
için Metro A.Ş. resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
www.izmirmetro.com.tr

Banliyö
İzmir’de banliyö ile toplu ulaşım hizmetleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD’nin %50 
ortaklığı ile kurulmuş olan İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi A.Ş, kısa adıyla İZBAN tarafından 
sürdürülür. İZBAN ağı kapsamında, Cumaovası ile Aliağa arasında yer alan 32 istasyon bulunur.
Hilal, yolcuların metro sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur.
Halkapınar ise hem metro sistemine geçiş istasyonu, hem de otobüslerin aktarma merkezidir.
İZBAN sefer ve ücretlerine ilişkin bilgi için İZBAN internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
www.izban.com.tr

Yolcu Gemisi ve Arabalı Vapur
Yolcu gemisi ve arabalı vapur ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına 
İZDENİZ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Yolcu gemisi seferleri Bostanlı, Karşıyaka, Bayraklı, Alsancak, Pasaport, Konak, Göztepe ve 
Üçkuyular olmak üzere 8 iskeleden yapılır.
Günübirlik tatil yaparak denizin tadını çıkarmak isteyenler için yaz sezonu boyunca Yassıcaada’ya 
da yolcu gemisi seferleri düzenlenir. 
Arabalı vapur seferleri ise Üçkuyular ve Bostanlı iskeleleri arasında şehir içi trafiğine girmeden 
keyifli, güvenli ve hızlı yolculuk imkânı sağlar.
Yolcu gemilerinin ve arabalı vapurların sefer saat ve tarifelerini iskelelerden temin edebileceğiniz 
broşürlerden ya da İZDENİZ resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.
www.izdeniz.com.tr

Bisiklet
İzmir’de motorlu araç kullanımını azaltmak, çevre kirliliğini ve trafik sorununu en aza indirmek ve 
sağlıklı yaşamı özendirmek amacı ile kent bisikleti kiralama sistemi BİSİM oluşturulmuştur.
Şehir merkezinde sahil şeridi boyunca rastlayacağınız bisiklet istasyonlarından dilediğiniz saatte 
bisiklet kiralayabilir, bisikletinizi istediğiniz güzergâhta kullanabilir ve herhangi bir istasyona 
bırakabilirsiniz.
BİSİM sistemi ile ister kredi kartı kullanarak, ister sisteme üye olarak bisiklet kiralayabilirsiniz.
Üyelik işlemleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
BİSİM üyesi olmak, kira ücretlerini öğrenmek, kira koşulları ve istasyonlar hakkında ayrıntılı 
bilgiye ulaşmak için BİSİM resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz.
www.bisim.com.tr  
Tel: 433 51 55

Fayton
İzmir’de ulaşım seçeneklerinin en keyiflisi kentin simgesi haline gelen faytonlardır.
Fayton hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Tarihi görünüşü örnek alınarak özgün modeline uygun yapılan Victoria Klasik tipi modern 
faytonlar, özel giyimli, sürüş, davranış, duruş ve yabancı dil eğitimi almış sürücüler tarafından 
idare edilir ve Haflinger cinsi atlar ile çekilir.
Siz de bu keyfi yaşamak için İzmir Limanı, Gündoğdu Meydanı ya da Konak Pier istasyonlarından 
faytona binebilir, dilerseniz sahil şeridinde, dilerseniz tarihi noktalara doğru nostaljik bir gezinti 
yapabilirsiniz.
Ayrıca, özel günlerinizde önceden randevu almak ve gerekli ödemeleri karşılamak kaydıyla 
fayton kiralayabilirsiniz.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Tur Otobüsleri
İzmir’i, şehir merkezinde panoramik bir tur atarak tanımak isteyen yerli ve yabancı turistler için 
tasarlanan üstü açık tur otobüsleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından işletilir.
Otobüslerde Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca anlatımların yapıldığı rehber 
kulaklıklar bulunur. Ayrıca 6 dilde hazırlanmış güzergâh haritalı İzmir broşürleri de tur 
otobüslerini kullanan yolculara hediye edilir.
Tur otobüsleri için alınan biletler 24 saat geçerlidir. Otobüslerden güzergâh üzerindeki herhangi 
bir durakta inebilir ve aynı biletle yeniden binebilirsiniz.
Panoramik şehir turları saat 09.30’da başlar. Her 30 dakikada bir hareket eden otobüslerin son 
sefer saati ise 16.00’dır.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Kayıp Eşya
Otobüs, metro, banliyö, yolcu gemisi ya da arabalı vapurda eşyanızı unutursanız kayıp eşya 
bürolarına danışabilirsiniz.
ESHOT – İZULAŞ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: 544 Sok. No: 2 Yağhaneler - Konak / İzmir 
Tel: 250 29 77
Kayıp eşyanızın durumunu www.eshot.gov.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Kayıp Eşya Formu’nu doldurarak da 
sorgulayabilirsiniz.
METRO Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Halkapınar İstasyonu / İzmir
Tel: 461 54 45 / Dahili: 9255
İZBAN Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Salhane İstasyonu / İzmir
Tel: 398 32 32
İZDENİZ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Bostanlı Vapur İskelesi Bostanlı / İzmir
Tel: 330 50 71

ULAŞIM KARTLARI

Toplu ulaşım kartları ile ilgili tüm işlemler ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları 
Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülür.
Kart talebi, yenileme, çalınma-arıza bildirimi, bakiye itirazı, dolum-kullanım bilgi talebi gibi 
ulaşım kartlarına ilişkin her konuda Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne danışabilirsiniz.
Adres: Milli Kütüphane Cad. No: 10/1C Konak – İzmir
Tel: 483 64 63

ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI

Engelli Bireyler
Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan kişiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen 
Engelli Kimlik Kartı ya da daha önce verilen Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Engelli 
Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanlarını görevli personele göstererek toplu ulaşım araçlarından 
ücretsiz faydalanır. 
Kartlarında “Ağır Engelli” olarak belirtilen ya da “Ulaşımda Refakatçi Hakkı Vardır” ibaresi bulu-
nan kişiler ise kendileri ile birlikte bir refakatçi ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlana-
bilir.
65 Yaş ve Üzeri 
İzmir’de 65 yaş ve üzeri herkes, nüfus cüzdanlarını yetkili görevlilere göstererek toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

Şehit Aileleri
Şehit Aileleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen Şehit Ailesi Kartı ya da 
ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından verilen bakiye 
gerektirmeyen İzmirim Kart ile toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabilir.

Gaziler
Gaziler ve gazi yakınları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kendilerine verilen 
Gazi Kartı ya da Gazi Ailesi Kartı ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

ÜCRETSİZ ULAŞIM KARTLARI

TÜİK Kartı: Sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için alanda 
görevlendirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) personeli, görev süresince, toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

PTT Kartı: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT bünyesinde dağıtıcı olarak görev yapan 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur personel toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Zabıta Kartı: İzmir sınırları içindeki belediyelerde çalışan zabıta memur personel toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

Basın Kartı: Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen Sarı Basın Kartı sahibi  
basın mensupları toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Polis Kartı: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapan 
emniyet hizmetleri sınıfı personeli toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Orman Muhafaza Kartı: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza 
memurları resmi üniformalı oldukları sürece toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanır.
 
İNDİRİMLİ ULAŞIM KARTLARI

Öğrenci Kartı: Öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından verilen Öğrenci Kartı ile toplu 
ulaşımdan indirimli faydalanır. Öğrenci kartı öğretim yılı başında okul idareleri tarafından 
gerçekleştirilen toplu başvurular aracılığı ile hazırlanır. Toplu başvurudan yararlanamayan 
öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü resmi internet adresi www.eshot.gov.tr üzerinden bireysel 
başvuruda da bulunabilir. İzmir dışında öğrenim gören öğrenciler indirimli seyahat edebilmek için 
üniversitelerinden aldıkları kimlik kartları ya da öğrenci belgesi ile ESHOT Genel Müdürlüğü 
resmi internet adresi üzerinden bireysel başvuruda bulunabilir.
 www.eshot.gov.tr

Öğretmen Kartı: Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma 
Bakanlığı’na bağlı örgün eğitim kurumlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 
kadrolu olarak çalışan eğitim ve öğretim sınıfı personeli Öğretmen Kartı ile toplu ulaşım 
araçlarından indirimli olarak yararlanır.

60 Yaş Kartı: İzmir sınırları içinde ikamet eden 60-65 yaş arası kişiler, günün her saatinde 
öğrenci tarifesi ödeyerek toplu ulaşımdan indirimli yararlanır. 

ÇEVRE

İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre ve insan sağlığını korumak ve iyileştirmek amacı ile çevre 
kirliliğine yol açan her türlü kirleticiye karşı gerekli önlemleri alır ve ilgili denetimleri sürdürür.

Evsel Atıklar
İzmir’de çöp konteynerlerinde biriken evsel atıkların özel atık toplama araçları ile toplanması, 
sokaklar söz konusu olduğunda ilçe belediyelerinin, ana arterler söz konusu olduğunda ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundadır.
İlave çöp konteyneri konulması, çöp konteynerlerinin yıkanması gibi talepler ya da çöplerin 
düzenli toplanmaması ya da toplanırken gürültü yapılması gibi şikâyetlere ilişkin başvurular 
sokak konteynerleri ile ilgili ise ilçe belediyelerine, cadde konteynerleri ile ilgili ise İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmelidir.

Tıbbi Atık
Hastaneler, veteriner klinikleri, poliklinikler, tıbbi tahlil laboratuvarları, muayenehaneler ve diş 
kliniklerinden çıkan tıbbi atıklar, konusunda yetkin eğitimli personel aracılığı ile özel araçlarla 
toplanır ve sterilizasyonu gerçekleştirilmek üzere çevreye zarar vermeden bertaraf tesislerine 
iletilir.

Sanayi Atıkları
Evsel nitelikli ya da düzenli depolama kriterlerine uygun ve analizi yapılmış sanayi atıkları, ilgili 
firmalar tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Düzenli Çöp Depolama Tesisi’ne getirildiği 
takdirde bertaraf edilir.

Moloz Atıkları
Çeşitli kurum ve kuruluşlar inşaat ya da yıkıntı atıklarını, ilçe belediyelerinden Ek-2 belgesi 
aldıktan sonra izinli taşıyıcılar aracılığı ile yasal moloz depolama alanlarına bırakabilir.
İzmir’deki moloz depolama alanlarını öğrenmek, inşaat ya da yıkıntı atıklarını uygun alanlara 
bırakabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak 
başvuruda bulunabilirsiniz.

İlaçlama ve Haşere ile Mücadele Çalışmaları
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca modern yöntemlerle sürekli olarak sivrisinek ile 
mücadele çalışmaları gerçekleştirir.
Hamamböceği, bit, pire, karasinek gibi haşere ve fare mücadelesi için ise hem iç hem de dış 
mekânlara özel ilaçlama çalışmaları yapılır. 
Sokak ve caddelere yerleştirilen çöp konteynerleri haşere üremesine karşı düzenli olarak ve 
talep üzerine ilaçlanır.

İhtiyaç duyduğunuz ilaçlama çalışması için Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü’nü 
arayabilirsiniz. 

Tel: 293 37 14 - 15

Hava Kirliliği
Karşıyaka, Bornova, Güzelyalı ve Alsancak’ta bulunan modern hava kirliliği ölçüm istasyonlarında 
yapılan ölçümlerle hava kirliliği değerleri 24 saat aralıksız olarak izlenir.
Hava kirliliği denetim ekibi, kalitesiz yakıt kullanan, satan ya da kalorifer, kazan, baca bakım ve 
temizliklerini yapmayan konut, işyeri ve sanayi tesislerini tespit eder. Kirliliğin önlenebilmesi için 
denetimleri yapar ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
Hava kirliliğine sebep olduğunu düşündüğünüz kişi ya da kuruluşları Hava Kirliliği Denetim 
Birimi’ne bildirebilirsiniz.

Tel: 293 13 84

Gürültü Kirliliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi yalnızca birinci sınıf gayri sıhhi işletmelere ilişkin gürültü kirliliği 
denetimlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. 
Gürültü kirliliğine yol açan diğer her türlü kurum, kuruluş ya da konutların denetimi ilçe 
belediyelerinin görevidir.
Bu nedenle eğer gürültü kaynağı birinci sınıf gayri sıhhi işletme ise HİM’e başvurabilir, değil ise 
başvurunuzu ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi uyuşmazlıkların çözümünde konu ile ilgili uzman ekip ve teknik 
destek sağlar.

Körfez Denetimi
İzmir Körfezi’ne atık bırakan, limanda yük alımı ve boşaltımı sırasında çevre kirliliği yaratan 
gemileri Körfez Denetim Ekibi kontrol eder. Deniz yüzeyindeki atıkları toplayarak körfezin temiz 
tutulmasını sağlar.
Denize atık madde bıraktığını tespit ettiğiniz kişi, kurum ya da kuruluşlara ilişkin bildirimlerinizi 
Körfez Denetim Şefliği’ne iletebilirsiniz.

Tel:  293 14 26 

SU VE KANALİZASYON İŞLEMLERİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İZSU; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları 
dahilinde yaşayanların içme suyu ve atık su hizmetlerini, çevre ve insan sağlığını esas alarak, 
etkin, verimli ve kesintisiz olarak yürütür.
Su ve atık su işlemlerine ilişkin ihtiyaç duyduğunuz her konuda danışmak için 185 numaralı 
telefon hattını arayabilir ya da Cumhuriyet Bulvarı No: 16 - Konak adresinde bulunan İZSU Genel 
Müdürlüğü’nü ziyaret edebilirsiniz.

YENİ ABONE
Yeni abonelik için gerekli belgeler:
•  Yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı) aslı ve fotokopisi
•  Numaralandırma krokisi ya da belgesi aslı ve fotokopisi
•  Tapu aslı ve fotokopisi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Kanal ruhsatnamesi
•  DASK (Doğal Afet Sigortası) belgesi (15.06.2004 tarihinden sonra yapı kullanma izin belgesi 
almış olanlar için)
Abone ücreti, ilgili yetkililer tarafından tespit çalışması yapıldıktan sonra, bağlanacak suyun 
şebekeye olan mesafesi, çapı gibi özellikler dikkate alınarak belirlenir.
Piyasadan temin edeceğiniz yeni su sayacı; İZSU standartlarına uygun, gliserin korumalı ve yaş 
tip su sayacı olmalıdır.

SAYAÇLAR
Sayaç Değiştirme
İZSU Genel Müdürlüğü ya da ilgili şube müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunmanız halinde, 
“sayaç değiştirme bülteni” düzenlenir ve arızalı olduğu tespit edilen sayaç değiştirilir.
Sayacın sarfiyat göstermediği dönemler için ise geriye dönük kıyas tahakkuku yapılarak ödeme 
miktarı belirlenir.

Su Faturasına İtiraz
Su faturasında belirtilen kullanım ve ödeme miktarlarının hatalı olduğunu düşünüyorsanız bağlı 
bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz.
İtiraz durumunda, sayacınızın kontrolü için İZSU tarafından düzenlenen dilekçe Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’ne gönderilir.
Faturaya itirazda bulunduysanız, işlem sonuçlanana kadar ödemeyi izinli duruma getirme 
talebinde bulunabilirsiniz.

Kontrol sonucunda sayacınız arızalı çıkarsa ve fatura bedelinizi itiraz öncesinde yatırmış iseniz 
ödemiş olduğunuz tutar, isteğinize bağlı olarak ya müteakip ödemenizde otomatik olarak 
düşürülür ya da tarafınıza ödenir.

Abonelik Dondurma (Geçici Kapama İşlemi)
Belirli bir süre için kullanılmayacak konut ya da iş yeri için geçici kapama işlemi yapılabilir. 
Geçici kapama uygulanacak tarihler verilen dilekçede belirtilmelidir.
Bu işlemin gerçekleşmesi için, abone numaranıza kayıtlı herhangi bir borç bulunmaması 
gerekmektedir. Bu durumda, abone servisi sayacı sökmeden geçici kapama işlemi yapabilir. 
Geçici sürenin bitimine kadar sarfiyat faturası düzenlenmez.

Abone İptal İşlemi
Aboneliğinizin iptalini istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurunuz.
Abone numarasına kayıtlı tüm borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız. 
Sayaç söküm işlemi yapıldıktan sonra abone teminatı tarafınıza iade edilerek işlem tamamlanır.

İsim değişikliği
Abone ismi değişikliği talep ediyorsanız, bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ve 
kimlik fotokopisi, DASK poliçesi, tapu ya da ikametgâh belgesi ile birlikte başvurunuz. 
Abone numaranıza kayıtlı tahakkuk ve tahsilat borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız.  
Başvurunuz sonucunda teminat ücreti alınarak sözleşme imzalanır ve işlem tamamlanır.
 
Su açma işlemi
Yazılı talepte bulunarak yerinden kaldırdığınız sayacınızı yeniden bağlamak ya da kesilen 
suyunuzu yeniden açtırmak istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne 
başvuruda bulunabilirsiniz. 
Sayacınız borcunuzdan ötürü yerinden kaldırıldıysa ya da borç nedeni ile suyunuz kesildiyse 
gerekli ödemeyi yaptığınız takdirde sayacınız yeniden takılarak, suyunuz açılır.

Çok Sayaçtan Tek Sayaca 
Apartmanınızda her daireye ait ayrı sayaçlarınızı söktürmek ve hidrofor sistemi ile ortak 
su kullanmak istiyorsanız, apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu çok sayaçtan tek sayaca 
geçiş sağlanır.

Tek Sayaçtan Çok Sayaca Geçiş
Tek sayaçla hidrofordan ortak su kullanıyorsanız ve sayaçlarınızın ayrılarak farklı abonelikler 
oluşturulmasını istiyorsanız apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu tek sayaçtan çok sayaca 
geçiş sağlanır.

İZSU Şebekesi Dışındaki Kaynaklardan Temin Edilen Suyun Kullanılması

İZSU şebekesi dışındaki kaynaklardan temin ettiğiniz suyu kullanıyorsanız, ilgili İZSU Şube 
Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak Atık Su Abonelik Sözleşmesi imzalamanız gerekir.
Abonelik ücreti, sözleşme imzalandıktan ve sayaç bağlandıktan sonra ilk sarfiyat faturasına 
eklenir.

Ayrıca İZSU Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak için Alo 185 numaralı hattı arayarak;
•  Su ve kanalizasyon şebeke arızalarını günün her saati bildirebilir,
•  Semtinizdeki planlı su kesintilerini öğrenebilir, 
•  Kaçak su kullanımlarını ihbar edebilir,
•  Dış mekânlardaki kanallardan kaynaklanan koku şikâyetlerinizi iletebilirsiniz.

Yaşadığınız bölge ile ilgili, 
•  Yağmur suyu ızgarası
•  Su tahliye hattı yenilemesi
•  Dere ıslahı yapımı
•  Dere üstü yaya köprüsü yapımı talebinde bulunabilirsiniz.
Dilek, öneri ve şikâyetleriniz ilgili birimlere aktarılacak, tarafınıza en kısa sürede geri dönüş 
yapılacaktır.

İZSU’nun sağladığı tüm hizmetlere ilişkin ayrıntılı bilgi için: 
www.izsu.gov.tr

İMAR İŞLERİ 

Parsel planlama, numaralandırma, yapı ruhsatı verme, yapı kullanım izni verme, ruhsatsız/kaçak 
yapılaşmayı önleme gibi her türlü imar uygulaması yetki ve sorumluluğu ilçe belediyelerine aittir.
Söz konusu konulara ilişkin başvurularınızı ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile İmar Denetim Dairesi 
Başkanlığı görev yetki ve sorumlulukları ise;

•  İmar yönetmeliği, yüksek yapılar yönetmeliği, otopark yönetmeliği uygulama esasları gibi 
gerekli yönetmelikleri hazırlamak, mevcut yönetmeliklere ilave ya da düzenlemeler yapmak,
•  İlçe belediyelerine esas olmak üzere otopark bölge sınırları bedellerini saptamak ve 
güncelleştirmek,
•  Yüksek Yapılar Yönetmeliği gereğince İnceleme Kurulu’nu toplayarak alınan kararları talep 
sahibine ve ilgili meslek odalarına bildirmek,
•  İmar denetimleri yapmak,
•  İmar mevzuatına ilişkin uygulamaları değerlendirmek ve uygulama birliğini sağlayıcı ve 
bağlayıcı koordinasyon kararları almak, uygulanmasını denetlemektir.

ALTYAPI KOORDİNASYON HİZMETLERİ

Altyapı koordinasyon hizmetlerinin başlıca amacı; şehrin temel altyapı çalışmaları için gerekli 
izinlerin sağlanması, çalışmaların denetiminin gerçekleştirilmesi ve koordinasyon içinde sonuca 
ulaştırılmasıdır.

Bunlar arasında öncelikli olarak:
•  İçme suyu ve kanal projeleri,
•  Elektrik, gaz, telefon, fiberoptik bağlantı hattı projeleri,
•  Banliyö ve metro enerji besleme projeleri,
•  Yollar ve kaplama hizmetleri yer alır.

Bu kapsamda, İzmir içinde altyapı çalışması yapmak isteyen kamu kurum-kuruluşları, 
özel-tüzel şahıslar AYKOME’ye müracaat ederek kazı izni almalıdır. 

İzinsiz veya ruhsata aykırı yapılan çalışmalarda iş durdurulur ve cezai işlem uygulanır.

Denetim ve tuhsat işlemleriniz için Altyapı Koordinasyon Merkezi’ni arayabilirsiniz.
Tel: 293 40 24 – 293 14 04

İLAN VE REKLAM DÜZENLEME İŞLERİ

İlan, reklam ve tanıtım araçlarının kullanımı İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam 
Yönetmeliği uyarınca düzenlenir. Söz konusu yönetmeliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi 
internet adresi www.izmir.bel.tr üzerinde bulunan dokümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

İlan ve reklam uygulamalarını bağlı bulunduğunuz ilçe sınırları içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız ilçe belediyesine, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’ne 
izin başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü iletişim bilgileri:
Tel: 293 42 44 
E-posta: kentestetigi@izmir.bel.tr

VETERİNERLİK HİZMETLERİ

Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların bakımı ve denetimi; mesai saatleri içinde öncelikli olarak 
bulundukları ilçe belediyelerinin, saat 18.00’den sonra ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
sorumluluğundadır. Sokak hayvanlarına ilişkin bakım, kısırlaştırma ya da gürültü konularında 
başvurularınızı bağlı bulunduğunuz ilçe belediyesine iletebilirsiniz.

Ancak engelli, ağır hasta ve kendine bakamayacak durumda olan ya da toplumla uzlaşamayan 
saldırgan sokak köpekleri ile sahipleri tarafından bakılamayan evcil köpekler İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Işıkkent Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne kalıcı olarak kabul 
edilir.

Saldırgan sokak köpeklerinin bakımevine kabulü, ancak bir kişinin yaralanmasına sebep olduğu 
ve o kişi yaralanmaya ilişkin doktor raporu beyan ettiği takdirde gerçekleşir.

Yaralı sokak hayvanları tedavi, kısırlaştırma ve aşı işlemleri yapıldıktan sonra (köpekler kulak 
küpeleri takılarak, kediler ise kulaklarına işaret bırakılarak) alındıkları bölgeye geri bırakılır.

Bakımları yapılmak üzere belediyeler tarafından alıkonulan sokak hayvanları 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu’na göre alındıkları yere geri bırakılmak zorundadır.

Köpek sahibi olmak isterseniz İzmir Büyükşehir Belediyesi Işıkkent Köpek Bakımevi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’ne güvenle başvurulabilirsiniz. Merkezden sahiplenilen köpeğiniz size 
aşıları yapılmış ve kısırlaştırılmış olarak ücretsiz teslim edilir.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunu gereğince yerel yönetimlerin sahipli hayvanlara hizmet 
vermesi yasaklanmıştır.
 
Yaralanmış sahipsiz sokak hayvanları için İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri 
Şube Müdürlüğü Acil Müdahale Ekibi’ne ulaşmak için:
293 39 80

ZABITA HİZMETLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehir içinde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için zabıta 
hizmetleri sürdürür. Bunu yerine getirirken kurallara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen 
ceza ve diğer yaptırımları uygular.

•  Çevreye zarar verdiği tespit edilen kuruluşların geçici olarak mühürlenmesi, kapatılması, 
işyeri sahipleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması,
•  Sebze ve meyve haline getirilen kaçak sebze meyveye el konulması, getirenler hakkında 
para cezası uygulanması,
•  İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliğine aykırı reklam panoları, bez afiş, tahta pano, levha ve 
tentelerin toplatılması, sahipleri hakkında para cezası uygulanması İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanlığı görevleri arasındadır.

Seyyar satıcıların yakalanması, mallarına el konulması, sağlığa zararlı ürünlerinin imha edilmesi, 
ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır.

Bu konulara ilişkin dilek, öneri ve şikayetlerinizi 444 40 35 numaralı telefondan HİM’e 
iletebilirsiniz.

Hatalı park eden araçların çekilmesi, kurtarılması ve götürülmesi yetki ve sorumluluğu ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda değil, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndedir.

EŞREFPAŞA HASTANESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, toplumun her kesimine kaliteli sağlık hizmeti 
sunan, ileri teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü bir sağlık kuruluşudur.
200 yatak kapasitesi, 9 ameliyat odası, 2 doğumhanesi bulunan Eşrefpaşa Hastanesi 600’e yakın 
personeli ile hızlı, güvenli ve etkili bir hizmet anlayışı oluşturma hedefi ile çalışır.

Hizmet Birimleri    

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Plastik Cerrahi    Aile Hekimliği   

Ortopedi ve Travmatoloji   Anestezi    Göğüs Hastalıkları  

Genel Cerrahi    Beslenme ve Diyet   Nöroloji   

Üroloji     Biyokimya Laboratuvarı  Kardiyoloji   

Göz     Patoloji Laboratuvarı   Psikiyatri   

Diş     Mikrobiyoloji Laboratuvarı  Dahiliye   

Radyoloji    Uyku Bozuklukları   Dermatoloji   

KBB     Spor Hekimliği   Enfeksiyon Hastalıkları 

Kadın Hastalıkları ve Doğum İlkyardım Eğitim Merkezi  Fizik Tedavi ve 

Çocuk ve Ergen Ruh    
Sağlığı ve Hastalıkları   

Ambulans Hizmeti

Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde iki adet kırmızı kuşaklı acil yardım ambulansı, 5 adet mavi 
kuşaklı hasta nakil ambulansı ve 1 adet tam teşekküllü diş sağlığı taraması ve tedavi hizmetleri 
aracı bulunur.
Ambulans ile nakil hizmetinden yararlanmak isterseniz www.esrefpasahastanesi.izmir.bel.tr 
adresinde bulunan Ambulans Talep Formu’nu doldurabilir ya da dilekçe yazarak Eşrefpaşa 
Hastanesi Başhekimliği’ne başvurabilirsiniz.

HUZUREVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi 70 dönüm arazi üzerinde bir adet çok katlı 
bina ve ikisi ağır bakım (geriatri) servisi olmak üzere 12 adet tek katlı servisten oluşur. Çok katlı 
binasında, 264 yaşlıya, 44 yaşlı kapasiteli ağır bakım servisinde ise hastalığı ağır seyreden 
yaşlılarımıza hizmet verir.

Huzurevine Kabul Şartları
•  60 yaş ve üzeri yaşta olmak
•  Günlük yaşam faaliyetlerini (yeme, içme, tuvalet gibi)bağımsız yapabilecek nitelikte olmak
•  Yatalak ya da devamlı yatarak tıbbi tedavi ve bakıma ihtiyacı olmamak
•  Beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını karşılamasına engel olacak sakatlığı ve bir hastalığı 
bulunmamak
•  Ruhsal sağlığı yerinde olmak
•  Bulaşıcı ve sürekli tedaviyi gerektiren ağır hastalıklara sahip olmamak
•  Uyuşturucu madde ve alkol kullanmamak
•  Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu Sosyal İnceleme Raporu ile saptanmış olmak

Başvuru Evrakları 
•  Başvuru dilekçesi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Ekonomik durum araştırma belgesi
•  4 adet fotoğraf 
•  Sağlık kurulu raporu (huzurevine yerleşme aşamasında istenir)

Verilen Hizmetler
•  Diyetisyen kontrolünde hazırlanan üç öğün yemek
•  Ara öğün olarak çay ve süt servisi
•  Doktorlar tarafından verilen poliklinik hizmeti
•  İleri tetkik ve tedavi için Eşrefpaşa Hastanesi’ne ve diğer hastanelere sevk işlemleri
•  Üç aylık rutin kan ve idrar taraması yaptırılması
•  Yıllık portör ve akciğer taraması yaptırılması
•  Uzman doktorlar tarafından önerilmişse fizik tedavi hizmeti
•  Sağlık durumu uygun yaşlılar için spor merkezi
•  Haftada bir gün çamaşır yıkama, ütüleme hizmeti
•  Sosyal aktiviteler (gezi, spor ve yürüyüş faaliyetleri, koro çalışmaları, yemek organizasyonları)
•  Sosyal servis ekibi tarafından sürdürülen psiko – sosyal destek çalışmaları
•  Kütüphane hizmeti
•  Elişi atölyesi
•  Hobi bahçeleri

Adres: Çamlık Mahallesi Menderes Caddesi No: 418 Gürçeşme-Buca / İzmir
Tel: 293 17 91
GÜÇSÜZLER EVİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Örnekköy’deki 
Müyesser Turfan Güçsüzler Evi, özellikle soğuk kış aylarında, çeşitli kaynaklardan gelen 
bildirimler doğrultusunda sokakta yaşayan evsiz vatandaşlara yemek ve barınma olanağı sağlar.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılır, ihtiyaç halinde Eşrefpaşa 
Hastanesi’nde tedavileri gerçekleştirilir. 3 ay olarak belirlenen barınma hakkı süresi ihtiyaç 
durumuna göre uzatılabilir.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşlardan yaşı uygun olanlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
İzmir İl Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar ile huzurevi ya da bakım merkezlerine 
yerleştiriliyor, çalışabilecek durumda olanlar ise Türkiye İş Kurumu İŞKUR’a yönlendirilerek iş 
bulmaları sağlanıyor.

Adres: 7449 Sok.  No: 16 Zübeyde Hanım  Mah. Örnekköy – Karşıyaka / İzmir
Tel: 361 71 51

Şiddet gören, maddi gücüne el konan, istemediği halde ilişkiye zorlanan, aşağılanan ya da 
ayrımcılığa uğrayan kadınlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi var.
Tüm kadınlar Kadın Danışma Merkezi’nden ücretsiz psikolojik, hukuki ve sosyal danışmanlık 
hizmeti alabilir, dilerse çocukları ile birlikte Kadın Sığınma Evi’ne konuk olabilir.

Kadın Danışma Merkezi iletişim bilgileri: 
 
Adres: Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü
Kültürpark Fuar Alanı – İzmir
Tel: 293 4 293    Faks: 445 30 88
E-posta: kadindanisma@izmir.bel.tr
kadindanisma.izmir.bel.tr

YARDIMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de yaşayan herkesi zor gününde de yalnız bırakmamayı hedef 
edinerek faaliyetlerini sürdürür. Bu amaçla ihtiyaç sahibi kişilerin sosyal hayata katılımını, sadece 
yardım dağıtarak değil, sorunlarına kalıcı çözüm üreterek destekler.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na aşağıdaki konularda 
başvurabilirsiniz. 

 

KENT EKMEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği tüm kültür sanat etkinliklerinin ayrıntılı bilgisine 
www.izmir.bel.tr/Kultursanat adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Bu adres üzerinden dilerseniz, gitmek istediğiniz konser, tiyatro, sergi ya da sinema için bilet satın 
alabilir, kültür sanat merkezlerine ilişkin detayları araştırabilir ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi 
kültür sanat haberlerini okuyabilirsiniz.

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
Adres: Mithatpaşa Caddesi No: 1087 Güzelyalı / İzmir
Telefon: 293 38 18
www.aassm.org.tr

İZMİRSANAT
Adres: Kültürpark Fuar Alanı 26 Ağustos Kapısı yakını
Telefon: 293 40 49
www.izmirsanat.org.tr

İSMET İNÖNÜ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
Adres: Kültürpark Fuar Alanı Lozan Kapısı yakını
Telefon: 293 46 04 

ATATÜRK FUAR AÇIKHAVA TİYATROSU
Adres: Kültürpark Fuar Alanı
Telefon: 293 17 05

AHMET PİRİŞTİNA KENT ARŞİVİ VE MÜZESİ
Adres: Şair Eşref Bulvarı No: 1-A Çankaya / İzmir
Telefon: 293 39 00
www.apikam.org.tr

ÇETİN EMEÇ SANAT GALERİSİ
Adres: 900 Sokak No: 17 Hisarönü / İzmir
Telefon: 293 35 22

BORNOVA AŞIK VEYSEL AMFİ TİYATRO
Telefon: 293 19 47 

TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI KÜLTÜR MERKEZİ
Telefon: 293 10 91

SPOR AKTİVİTELERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları yüzmeden futbola, basketboldan tekvandoya 21 ayrı 
branşta, 11 merkezde sporcu yetiştiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi spor okullarına ve spor merkezlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için:
www.ibsbspor.org
Adres: Celal Atik Spor Salonu Kültürpark Fuar Alanı / İzmir
Tel: 445 67 54
E-posta: bilgi@izmirbsbspor.org 

ASARLIK SPOR KOMPLEKSİ SPOR OKULU
Masa tenisi salonu, basketbol, jimnastik, pilates, tekvando, judo, kondisyon ve güreş eğitimleri 
Asarlık Spor Kompleksi Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Salon çevresinde ayrıca, 2 adet açık alan basketbol sahası ve 2 adet futbol sahası bulunur.
Adres: Evka-4 Spor Tesisleri 
Tel: 351 38 66 

ASARLIK ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU
Badminton, step, aerobik, sağlıklı yaşam, basketbol eğitimleri Asarlık Çok Amaçlı Spor 
Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21

BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI
Tenis eğitimleri Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilir.
Adres: Kızılay Mahallesi 506 sok. Bornova / İzmir
Tel: 293 38 76
 
BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI BUZ SPORLARI SALONU
Buz Hokeyi, buz dansı, artistik patinaj, senkronize buz dansı eğitimleri Bornova Aşık Veysel 
Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 293 42 12

EKREM AKURGAL YAŞAM PARKI BAYRAKLI SPOR OKULU
Basketbol, voleybol, futbol, step, aerobik, pilates, jimnastik ve tekvando eğitimleri Ekrem Akurgal 
Yaşam Parkı Bayraklı Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21 
 

HALKAPINAR ATATÜRK SPOR SALONU SEHA AKSOY ATLETİZM PİSTİ
Atletizm eğitimleri Halkapınar Atatürk Spor Salonu Seha Aksoy Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21
 
İNCİRALTI SPOR TESİSLERİ BALÇOVA
Faydalanmak isteyen sporseverler için halı saha, voleybol, açık basketbol alanları ile tenis 
kortları bulunmaktadır.  
Tel: 278 06 00 

İNCİRALTI KAYIK ALANI
Kano eğitimleri bu bölgede düzenlenmektedir.
Tel: 425 04 21

BOSTANLI REKREASYON ALANI TESİSLERİ
Tenis eğitimleri düzenlenmektedir.
Ayrıca rekreasyon alanında faydalanmak isteyen sporseverler için 4 tenis kortu, 3 basketbol 
sahası, bir adet de kondisyon aletleri parkı bulunur.
Tel: 362 48 28 
 
BAYRAKLI ÇİÇEK FUTBOL SAHASI
Tel: 345 87 47
 
YEŞİLYURT FUTBOL SAHASI 
Tel: 228 75 75

Vefat eden vatandaşın ölüm raporu; bağlı bulunduğu belediyenin sağlık işleri müdürlüğünden 
veya sağlık ocağı doktorundan alınır.
Vefat gece geç saatlerde olmuş ise doktordan veya sağlık kurumundan ölüm raporu alındıktan 
sonra Mezarlıklar Müdürlüğü’nün ALO 188 No’lu telefonunu arayıp bilgi veriniz. 
Araç kısa sürede gelir ve cenaze teslim alınır. 
İşlemler için sabah Ölüm Raporu ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile ilçe belediyesi sağlık işleri 
müdürlüğüne müracaat edilir. Ölüm Raporu, Gömü İzin Belgesi’ne dönüştürülür. 
Hastanede vefat olduğunda, Gömü İzin Belgesi hastane tarafından düzenlenir. 
Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanını getirmeyi unutmayınız. 
Gömü İzin Belgesi alınan cenazelerin defin işlemleri Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe’de ikamet 
ediyorsa Soğukkuyu Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde; Buca ve Gaziemir ilçelerinde ikamet 
ediyorsa Buca Kaynaklar Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde veya istek doğrultusunda 
Yenişehir’de bulunan Mezarlıklar Müdürlüğü Defin İşlemleri Servisi tarafından, mesai saatlerinde 
yapılır.
Daha önce aile kabristanı almış olanların yeni vefatlarında gömü işlemlerinde “aile kabristanı” 
olduğuna dair belgeyi de getirmeleri gerekmektedir. Defin işlemleri esnasında yıkama, araç, 
morg, gömü yeri ve ruhsat ücreti tahsil edilir. 
Vefat edenin ölüm raporunu 3 gün sonra merkezden alabilirsiniz. 
Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek durumda olanlar, muhtardan Fakir 
İlmühaberi getirdikleri takdirde  tüm işlemleri ücretsiz yapılır; vefat eden Doğançay Mezarlığı’na 
defnedilir. 
Cenazenin başka bir şehre nakli gerekiyorsa İlçe Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden Yol Nakil Belgesi 
alınıp, ilaçlanıp tabut mühürlendikten sonra soğutmalı cenaze araçları ile bedeli karşılığında nakil 
yapılır.

Üste Gömü İşlemleri
Bir mezarın üstüne, 5 yıl geçtikten sonra 1. dereceden yakınının gömüsü yapılabilmektedir. 
Daha önce ölmüş olanın defin belgesi temin edilir ve üste gömü formu ile birinci dereceden 
yakınının muvaffakatı alınarak gömü işlemi yaptırılır. 
Gömüsü yapılan mezarların mezar üstü inşaat yapımı gömü tarihinden en erken 3 ay sonra 
Mezarlıklar Müdürlüğü’nden inşaat ruhsatı alınarak yapılır. 

ALO 188 No’lu özel hat, 24 saat kesintisiz hizmeti vermektedir.

Sosyal Yardımlar
• Para yardımı
• Erzak yardımı
• Yakacak yardımı
• Okul ve öğrencilere yönelik  yardımlar

Sosyal Hizmetler
• Evde bakım hizmeti
• Sıcak yemek dağıtımı
• Engelli yardımları
• Süt Kuzusu Projesi

Adres: Celal Atik Spor Kompleksi No: 9/3 Kültürpark Fuar Alanı / İzmir
Tel: 293 45 97 - 98
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Hızlı, güleryüzlü ve güvenilir iletişim için buradayız.

Çünkü,
  

  alanında yetkin personelimizle başvurularınızı almak için sizi bekliyoruz.
  İşlemlerinizin yapılmasını beklerken size evinizin rahatlığını sunuyoruz.

  Başvurunuzun takibini yapıyor, sizlerle yeniden görüşmek için sabırsızlanıyoruz.
  İzmir için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmak bize mutluluk veriyor.

Çünkü,

biz kocaman bir aileyiz.

Çünkü,

İZMİR BİZİM EVİMİZ.

  

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HALKLA İLİŞKİLER ve MUHTARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bu küçük rehberi sizler için hazırladık.
İstedik ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü hizmetlere ulaşmanın en kolay yolu 
hep elinizin altında olsun.
Bu kitapçıkta yanıtını bulamadığınız tüm sorular için bize danışabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü olarak 5 farklı 
birimle hizmetlerimizi sürdürüyoruz.
Bize ister telefonla, ister internet aracılığıyla, ister muhtarınızla görüşerek ya da isterseniz 
şahsen İzmir Büyükşehir Belediyesi binasına gelerek ulaşabilirsiniz.

Hemşehri İletişim Merkezi

“Bize kısaca HİM diyebilirsiniz.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı dinamik ve güleryüzlü bir ekibiz.

E-posta, web adresi, kiosk (metro istasyonlarında bulunan elektronik iletişim sistemi), 
faks ve mektup aracılığı ile bize ulaştırdığınız başvuruları kayıt altına alıyor, 
birimlerden ilgili yanıt geldiğinde en kısa sürede sizlere geri dönüş yapıyoruz.

Doğrudan ve kolay iletişimin adresi, HİM’e ulaşmak çok kolay.

him@izmir.bel.tr
www.him.izmir.bel.tr
www.izmir.bel.tr
www.twitter.com/izmirhim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak / İzmir

Faks: 293 39 95

Çağrı Merkezi

7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz Çağrı Merkezi’nde, uzman operatörlerimiz aracılığı ile başvurularınızı 
kayıt altına alıyor, ilgili birime yönlendiriyor ve işlem sonucunda sizleri haberdar ediyoruz.

Çağrı Merkezi’ne ulaşmak için aramanız gereken numara:
444 40 35

* Çağrı Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
İZSU’ya ilişkin başvuruları ALO 185 numaralı hattan kabul etmektedir.

Muhtarlar Masası

Yerel yönetimin ilk kademesi olan muhtarlarımızın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile doğrudan ve 
kolay iletişim kurmalarını Muhtarlar Masası ile sağlıyoruz. 
Dilek, öneri ve şikâyetlerinizi muhtarlarınız aracılığı ile de bize ulaştırabilirsiniz. 
Hizmet odaklı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Muhtarlar Masası ile muhtarlarımızı 
faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmenin yanı sıra, onların teknik donanım ve 
sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyoruz.

Muhtarlarımız için iletişim numaralarımız:
Tel: 293 15 90 – 293 15 31 – 293 12 76
Faks: 293 19 26

Santral

Hafta içi 08.00 – 17.00 saatleri arasında gelen tüm çağrılara cevap vererek ilgili birime 
yönlendiriyor, ayrıca birimler arası ve dış arama yetkisi olmayan birimlerin görüşme 
yapabilmelerini sağlıyoruz.

Santral numaramız: 293 12 00

Merkez -1 Telsiz

Emniyet ekipleri, belediye birimleri ve ilçe belediyelerinden telsiz ve telefon aracılığıyla iletilen 
ihbarların en kısa sürede ilgili birime aktarılmasını sağlıyor, acil müdahale gerektiren anlarda 
birimler arası koordinasyon kuruyoruz.

Tel: 293 13 14 – 293 11 00 - 293 11 98  /  Faks: 293 10 99

                           

İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Kurtarma ve Sağlık ekibi AKS, 7 gün 24 saat kesintisiz acil 
yardım hizmeti vermektedir.

Trafik kazası, yangın, patlama, su baskını, doğal afet, can kurtarma durumlarında cep telefonu, 
sabit telefon ya da ankesörlü telefonlardan ücretsiz telefon hattı 110’u arayabilirsiniz.

Suç teşkil eden bir durumla karşılaştığınızı düşünüyor ve kolluk kuvvetlerine ihtiyaç duyuyorsanız 
Emniyet Genel Müdürlüğü acil ihbar ve yardım hattı 155’i aramalısınız.

Acil durum görüşmelerinde yetkililere, sakin bir ses tonu ve anlaşılır ifadeler ile bulunduğunuz 
adresi, acil durumun türünü ve tehlikede olan kişi sayısını bildiriniz.

 

ULAŞIM VE ULAŞIM KARTLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanına hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması 
için kara-deniz-demir yolu entegrasyonunu hedef edinerek ulaşım hizmetlerini sürdürür.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu taşıt seçenekleri arasında temel olarak otobüs, 
metro, banliyö sistemi, yolcu gemisi, arabalı vapur, bisiklet ve faytonlar yer alır.
Gitmek istediğiniz yere en kolay nasıl ulaşabileceğinizi öğrenmek için güzergâh ve taşıt 
seçeneklerinizi gösteren Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi’nden yararlanabilirsiniz.
Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi: asps1.unibel.com.tr
 
İzmirim Kart
Toplu ulaşım araçlarından yararlanmak için İzmir’de “İzmirim Kart” adı verilen elektronik kart 
sistemi kullanılır. İzmirim Kart, tüm toplu taşıma araçlarında geçerlidir ve kentin hemen her 
köşesinde bulunan İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan temin edilebilir. 
İzmirim Kart’ı yalnızca bir defa satın almanız yeterlidir. Kartın geçerlilik süresi yoktur. İster yetkili 
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan, ister aktarma merkezlerindeki otomatlardan 
dilediğiniz zaman ve dilediğiniz kadar bakiye yüklemesi yapabilirsiniz. Bakiyeniz, kartınızı taşıt 
araçlarında bulunan elektronik sayaçlara gösterdikçe azalır. Bakiye tükendiğinde karta yeniden 
yükleme yapmanız gerekir.
Size en yakın İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’nı www.eshot.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

90 Dakika Uygulaması
İzmir’de toplu ulaşım araçlarını tercih eden yolcuların İzmirim Kart bakiyelerinden 90 dakika 
içinde yalnızca ilk binişlerinde bilet ücreti düşer.
İzmirim Kart’ınızı araçlardaki elektronik sayaca göstermenizi takip eden 90 dakika boyunca, 
tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilirsiniz.
90 dakika sonraki ilk yolculukta kart bakiyenizden yeniden bir binişlik ücret düşer.

3-5 Bilet
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktaları’nda bulunan “3-5 Bilet” isimli kartlarla da yolculuk 
yapabilirsiniz. 3-5 Bilet üç farklı seçenekle satışa sunulur; iki binişlik, üç binişlik ya da beş binişlik 
alternatifleri mevcuttur. İzmirim Kart’tan farklı olarak 3-5 Bilet ile 90 dakika uygulamasından 
yararlanılamaz. 3-5 Bilet’e yeniden yükleme yapılamaz. 3-5 Bilet’in geçerlilik süresi ilk kullanım 
tarihinden itibaren 35 gündür.

Otobüs
Otobüs ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına ESHOT Genel Müdürlüğü 
tarafından sürdürülür.

İzmir şehir merkezinde otobüs seferleri 24 saat kesintisiz olarak gerçekleştirilir.
Baykuş adı verilen gece otobüsleri gece 12’den sabah 6’ya kadar bir saat arayla şehir merkezi 
Konak ile Evka-3, Tınaztepe, Gaziemir, Balçova ve Çiğli arasında karşılıklı hareket eder.
Otobüs sefer saatleri, hat numaraları ve güzergâhlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için ESHOT’un resmi 
internet sitesini ziyaret edebilir ya da çağrı merkezini arayabilirsiniz.
www.eshot.gov.tr    
Çağrı Merkezi: 320 0 320

Metro
Metro ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İzmir Metro A.Ş. tarafından 
sürdürülür. İzmir metro ağı kapsamında 17 metro istasyonu bulunur. Bunlar sırasıyla Fahrettin 
Altay, Poligon, Göztepe, Hatay, İzmirspor, Üçyol, Konak, Çankaya, Basmane, Hilal, Halkapınar, 
Stadyum, Sanayi, Bölge, Bornova, Ege Üniversitesi ve Evka – 3 istasyonlarıdır. Hilal, yolcuların 
banliyö sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur. Halkapınar, hem banliyö sistemine 
geçiş istasyonu hem de otobüslerin aktarma merkezidir. Fahrettin Altay istasyonundan da 
otobüslerin aktarma merkezine ulaşılabilir. Metro sefer saati ve ücretlerine ilişkin ayrıntılı bilgi 
için Metro A.Ş. resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
www.izmirmetro.com.tr

Banliyö
İzmir’de banliyö ile toplu ulaşım hizmetleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD’nin %50 
ortaklığı ile kurulmuş olan İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi A.Ş, kısa adıyla İZBAN tarafından 
sürdürülür. İZBAN ağı kapsamında, Cumaovası ile Aliağa arasında yer alan 32 istasyon bulunur.
Hilal, yolcuların metro sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur.
Halkapınar ise hem metro sistemine geçiş istasyonu, hem de otobüslerin aktarma merkezidir.
İZBAN sefer ve ücretlerine ilişkin bilgi için İZBAN internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
www.izban.com.tr

Yolcu Gemisi ve Arabalı Vapur
Yolcu gemisi ve arabalı vapur ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına 
İZDENİZ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Yolcu gemisi seferleri Bostanlı, Karşıyaka, Bayraklı, Alsancak, Pasaport, Konak, Göztepe ve 
Üçkuyular olmak üzere 8 iskeleden yapılır.
Günübirlik tatil yaparak denizin tadını çıkarmak isteyenler için yaz sezonu boyunca Yassıcaada’ya 
da yolcu gemisi seferleri düzenlenir. 
Arabalı vapur seferleri ise Üçkuyular ve Bostanlı iskeleleri arasında şehir içi trafiğine girmeden 
keyifli, güvenli ve hızlı yolculuk imkânı sağlar.
Yolcu gemilerinin ve arabalı vapurların sefer saat ve tarifelerini iskelelerden temin edebileceğiniz 
broşürlerden ya da İZDENİZ resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.
www.izdeniz.com.tr

Bisiklet
İzmir’de motorlu araç kullanımını azaltmak, çevre kirliliğini ve trafik sorununu en aza indirmek ve 
sağlıklı yaşamı özendirmek amacı ile kent bisikleti kiralama sistemi BİSİM oluşturulmuştur.
Şehir merkezinde sahil şeridi boyunca rastlayacağınız bisiklet istasyonlarından dilediğiniz saatte 
bisiklet kiralayabilir, bisikletinizi istediğiniz güzergâhta kullanabilir ve herhangi bir istasyona 
bırakabilirsiniz.
BİSİM sistemi ile ister kredi kartı kullanarak, ister sisteme üye olarak bisiklet kiralayabilirsiniz.
Üyelik işlemleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
BİSİM üyesi olmak, kira ücretlerini öğrenmek, kira koşulları ve istasyonlar hakkında ayrıntılı 
bilgiye ulaşmak için BİSİM resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz.
www.bisim.com.tr  
Tel: 433 51 55

Fayton
İzmir’de ulaşım seçeneklerinin en keyiflisi kentin simgesi haline gelen faytonlardır.
Fayton hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Tarihi görünüşü örnek alınarak özgün modeline uygun yapılan Victoria Klasik tipi modern 
faytonlar, özel giyimli, sürüş, davranış, duruş ve yabancı dil eğitimi almış sürücüler tarafından 
idare edilir ve Haflinger cinsi atlar ile çekilir.
Siz de bu keyfi yaşamak için İzmir Limanı, Gündoğdu Meydanı ya da Konak Pier istasyonlarından 
faytona binebilir, dilerseniz sahil şeridinde, dilerseniz tarihi noktalara doğru nostaljik bir gezinti 
yapabilirsiniz.
Ayrıca, özel günlerinizde önceden randevu almak ve gerekli ödemeleri karşılamak kaydıyla 
fayton kiralayabilirsiniz.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Tur Otobüsleri
İzmir’i, şehir merkezinde panoramik bir tur atarak tanımak isteyen yerli ve yabancı turistler için 
tasarlanan üstü açık tur otobüsleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından işletilir.
Otobüslerde Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca anlatımların yapıldığı rehber 
kulaklıklar bulunur. Ayrıca 6 dilde hazırlanmış güzergâh haritalı İzmir broşürleri de tur 
otobüslerini kullanan yolculara hediye edilir.
Tur otobüsleri için alınan biletler 24 saat geçerlidir. Otobüslerden güzergâh üzerindeki herhangi 
bir durakta inebilir ve aynı biletle yeniden binebilirsiniz.
Panoramik şehir turları saat 09.30’da başlar. Her 30 dakikada bir hareket eden otobüslerin son 
sefer saati ise 16.00’dır.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Kayıp Eşya
Otobüs, metro, banliyö, yolcu gemisi ya da arabalı vapurda eşyanızı unutursanız kayıp eşya 
bürolarına danışabilirsiniz.
ESHOT – İZULAŞ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: 544 Sok. No: 2 Yağhaneler - Konak / İzmir 
Tel: 250 29 77
Kayıp eşyanızın durumunu www.eshot.gov.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Kayıp Eşya Formu’nu doldurarak da 
sorgulayabilirsiniz.
METRO Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Halkapınar İstasyonu / İzmir
Tel: 461 54 45 / Dahili: 9255
İZBAN Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Salhane İstasyonu / İzmir
Tel: 398 32 32
İZDENİZ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Bostanlı Vapur İskelesi Bostanlı / İzmir
Tel: 330 50 71

ULAŞIM KARTLARI

Toplu ulaşım kartları ile ilgili tüm işlemler ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları 
Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülür.
Kart talebi, yenileme, çalınma-arıza bildirimi, bakiye itirazı, dolum-kullanım bilgi talebi gibi 
ulaşım kartlarına ilişkin her konuda Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne danışabilirsiniz.
Adres: Milli Kütüphane Cad. No: 10/1C Konak – İzmir
Tel: 483 64 63

ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI

Engelli Bireyler
Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan kişiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen 
Engelli Kimlik Kartı ya da daha önce verilen Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Engelli 
Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanlarını görevli personele göstererek toplu ulaşım araçlarından 
ücretsiz faydalanır. 
Kartlarında “Ağır Engelli” olarak belirtilen ya da “Ulaşımda Refakatçi Hakkı Vardır” ibaresi bulu-
nan kişiler ise kendileri ile birlikte bir refakatçi ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlana-
bilir.
65 Yaş ve Üzeri 
İzmir’de 65 yaş ve üzeri herkes, nüfus cüzdanlarını yetkili görevlilere göstererek toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

Şehit Aileleri
Şehit Aileleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen Şehit Ailesi Kartı ya da 
ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından verilen bakiye 
gerektirmeyen İzmirim Kart ile toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabilir.

Gaziler
Gaziler ve gazi yakınları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kendilerine verilen 
Gazi Kartı ya da Gazi Ailesi Kartı ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

ÜCRETSİZ ULAŞIM KARTLARI

TÜİK Kartı: Sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için alanda 
görevlendirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) personeli, görev süresince, toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

PTT Kartı: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT bünyesinde dağıtıcı olarak görev yapan 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur personel toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Zabıta Kartı: İzmir sınırları içindeki belediyelerde çalışan zabıta memur personel toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

Basın Kartı: Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen Sarı Basın Kartı sahibi  
basın mensupları toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Polis Kartı: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapan 
emniyet hizmetleri sınıfı personeli toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Orman Muhafaza Kartı: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza 
memurları resmi üniformalı oldukları sürece toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanır.
 
İNDİRİMLİ ULAŞIM KARTLARI

Öğrenci Kartı: Öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından verilen Öğrenci Kartı ile toplu 
ulaşımdan indirimli faydalanır. Öğrenci kartı öğretim yılı başında okul idareleri tarafından 
gerçekleştirilen toplu başvurular aracılığı ile hazırlanır. Toplu başvurudan yararlanamayan 
öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü resmi internet adresi www.eshot.gov.tr üzerinden bireysel 
başvuruda da bulunabilir. İzmir dışında öğrenim gören öğrenciler indirimli seyahat edebilmek için 
üniversitelerinden aldıkları kimlik kartları ya da öğrenci belgesi ile ESHOT Genel Müdürlüğü 
resmi internet adresi üzerinden bireysel başvuruda bulunabilir.
 www.eshot.gov.tr

Öğretmen Kartı: Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma 
Bakanlığı’na bağlı örgün eğitim kurumlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 
kadrolu olarak çalışan eğitim ve öğretim sınıfı personeli Öğretmen Kartı ile toplu ulaşım 
araçlarından indirimli olarak yararlanır.

60 Yaş Kartı: İzmir sınırları içinde ikamet eden 60-65 yaş arası kişiler, günün her saatinde 
öğrenci tarifesi ödeyerek toplu ulaşımdan indirimli yararlanır. 

ÇEVRE

İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre ve insan sağlığını korumak ve iyileştirmek amacı ile çevre 
kirliliğine yol açan her türlü kirleticiye karşı gerekli önlemleri alır ve ilgili denetimleri sürdürür.

Evsel Atıklar
İzmir’de çöp konteynerlerinde biriken evsel atıkların özel atık toplama araçları ile toplanması, 
sokaklar söz konusu olduğunda ilçe belediyelerinin, ana arterler söz konusu olduğunda ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundadır.
İlave çöp konteyneri konulması, çöp konteynerlerinin yıkanması gibi talepler ya da çöplerin 
düzenli toplanmaması ya da toplanırken gürültü yapılması gibi şikâyetlere ilişkin başvurular 
sokak konteynerleri ile ilgili ise ilçe belediyelerine, cadde konteynerleri ile ilgili ise İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmelidir.

Tıbbi Atık
Hastaneler, veteriner klinikleri, poliklinikler, tıbbi tahlil laboratuvarları, muayenehaneler ve diş 
kliniklerinden çıkan tıbbi atıklar, konusunda yetkin eğitimli personel aracılığı ile özel araçlarla 
toplanır ve sterilizasyonu gerçekleştirilmek üzere çevreye zarar vermeden bertaraf tesislerine 
iletilir.

Sanayi Atıkları
Evsel nitelikli ya da düzenli depolama kriterlerine uygun ve analizi yapılmış sanayi atıkları, ilgili 
firmalar tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Düzenli Çöp Depolama Tesisi’ne getirildiği 
takdirde bertaraf edilir.

Moloz Atıkları
Çeşitli kurum ve kuruluşlar inşaat ya da yıkıntı atıklarını, ilçe belediyelerinden Ek-2 belgesi 
aldıktan sonra izinli taşıyıcılar aracılığı ile yasal moloz depolama alanlarına bırakabilir.
İzmir’deki moloz depolama alanlarını öğrenmek, inşaat ya da yıkıntı atıklarını uygun alanlara 
bırakabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak 
başvuruda bulunabilirsiniz.

İlaçlama ve Haşere ile Mücadele Çalışmaları
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca modern yöntemlerle sürekli olarak sivrisinek ile 
mücadele çalışmaları gerçekleştirir.
Hamamböceği, bit, pire, karasinek gibi haşere ve fare mücadelesi için ise hem iç hem de dış 
mekânlara özel ilaçlama çalışmaları yapılır. 
Sokak ve caddelere yerleştirilen çöp konteynerleri haşere üremesine karşı düzenli olarak ve 
talep üzerine ilaçlanır.

İhtiyaç duyduğunuz ilaçlama çalışması için Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü’nü 
arayabilirsiniz. 

Tel: 293 37 14 - 15

Hava Kirliliği
Karşıyaka, Bornova, Güzelyalı ve Alsancak’ta bulunan modern hava kirliliği ölçüm istasyonlarında 
yapılan ölçümlerle hava kirliliği değerleri 24 saat aralıksız olarak izlenir.
Hava kirliliği denetim ekibi, kalitesiz yakıt kullanan, satan ya da kalorifer, kazan, baca bakım ve 
temizliklerini yapmayan konut, işyeri ve sanayi tesislerini tespit eder. Kirliliğin önlenebilmesi için 
denetimleri yapar ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
Hava kirliliğine sebep olduğunu düşündüğünüz kişi ya da kuruluşları Hava Kirliliği Denetim 
Birimi’ne bildirebilirsiniz.

Tel: 293 13 84

Gürültü Kirliliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi yalnızca birinci sınıf gayri sıhhi işletmelere ilişkin gürültü kirliliği 
denetimlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. 
Gürültü kirliliğine yol açan diğer her türlü kurum, kuruluş ya da konutların denetimi ilçe 
belediyelerinin görevidir.
Bu nedenle eğer gürültü kaynağı birinci sınıf gayri sıhhi işletme ise HİM’e başvurabilir, değil ise 
başvurunuzu ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi uyuşmazlıkların çözümünde konu ile ilgili uzman ekip ve teknik 
destek sağlar.

Körfez Denetimi
İzmir Körfezi’ne atık bırakan, limanda yük alımı ve boşaltımı sırasında çevre kirliliği yaratan 
gemileri Körfez Denetim Ekibi kontrol eder. Deniz yüzeyindeki atıkları toplayarak körfezin temiz 
tutulmasını sağlar.
Denize atık madde bıraktığını tespit ettiğiniz kişi, kurum ya da kuruluşlara ilişkin bildirimlerinizi 
Körfez Denetim Şefliği’ne iletebilirsiniz.

Tel:  293 14 26 

SU VE KANALİZASYON İŞLEMLERİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İZSU; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları 
dahilinde yaşayanların içme suyu ve atık su hizmetlerini, çevre ve insan sağlığını esas alarak, 
etkin, verimli ve kesintisiz olarak yürütür.
Su ve atık su işlemlerine ilişkin ihtiyaç duyduğunuz her konuda danışmak için 185 numaralı 
telefon hattını arayabilir ya da Cumhuriyet Bulvarı No: 16 - Konak adresinde bulunan İZSU Genel 
Müdürlüğü’nü ziyaret edebilirsiniz.

YENİ ABONE
Yeni abonelik için gerekli belgeler:
•  Yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı) aslı ve fotokopisi
•  Numaralandırma krokisi ya da belgesi aslı ve fotokopisi
•  Tapu aslı ve fotokopisi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Kanal ruhsatnamesi
•  DASK (Doğal Afet Sigortası) belgesi (15.06.2004 tarihinden sonra yapı kullanma izin belgesi 
almış olanlar için)
Abone ücreti, ilgili yetkililer tarafından tespit çalışması yapıldıktan sonra, bağlanacak suyun 
şebekeye olan mesafesi, çapı gibi özellikler dikkate alınarak belirlenir.
Piyasadan temin edeceğiniz yeni su sayacı; İZSU standartlarına uygun, gliserin korumalı ve yaş 
tip su sayacı olmalıdır.

SAYAÇLAR
Sayaç Değiştirme
İZSU Genel Müdürlüğü ya da ilgili şube müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunmanız halinde, 
“sayaç değiştirme bülteni” düzenlenir ve arızalı olduğu tespit edilen sayaç değiştirilir.
Sayacın sarfiyat göstermediği dönemler için ise geriye dönük kıyas tahakkuku yapılarak ödeme 
miktarı belirlenir.

Su Faturasına İtiraz
Su faturasında belirtilen kullanım ve ödeme miktarlarının hatalı olduğunu düşünüyorsanız bağlı 
bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz.
İtiraz durumunda, sayacınızın kontrolü için İZSU tarafından düzenlenen dilekçe Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’ne gönderilir.
Faturaya itirazda bulunduysanız, işlem sonuçlanana kadar ödemeyi izinli duruma getirme 
talebinde bulunabilirsiniz.

Kontrol sonucunda sayacınız arızalı çıkarsa ve fatura bedelinizi itiraz öncesinde yatırmış iseniz 
ödemiş olduğunuz tutar, isteğinize bağlı olarak ya müteakip ödemenizde otomatik olarak 
düşürülür ya da tarafınıza ödenir.

Abonelik Dondurma (Geçici Kapama İşlemi)
Belirli bir süre için kullanılmayacak konut ya da iş yeri için geçici kapama işlemi yapılabilir. 
Geçici kapama uygulanacak tarihler verilen dilekçede belirtilmelidir.
Bu işlemin gerçekleşmesi için, abone numaranıza kayıtlı herhangi bir borç bulunmaması 
gerekmektedir. Bu durumda, abone servisi sayacı sökmeden geçici kapama işlemi yapabilir. 
Geçici sürenin bitimine kadar sarfiyat faturası düzenlenmez.

Abone İptal İşlemi
Aboneliğinizin iptalini istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurunuz.
Abone numarasına kayıtlı tüm borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız. 
Sayaç söküm işlemi yapıldıktan sonra abone teminatı tarafınıza iade edilerek işlem tamamlanır.

İsim değişikliği
Abone ismi değişikliği talep ediyorsanız, bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ve 
kimlik fotokopisi, DASK poliçesi, tapu ya da ikametgâh belgesi ile birlikte başvurunuz. 
Abone numaranıza kayıtlı tahakkuk ve tahsilat borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız.  
Başvurunuz sonucunda teminat ücreti alınarak sözleşme imzalanır ve işlem tamamlanır.
 
Su açma işlemi
Yazılı talepte bulunarak yerinden kaldırdığınız sayacınızı yeniden bağlamak ya da kesilen 
suyunuzu yeniden açtırmak istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne 
başvuruda bulunabilirsiniz. 
Sayacınız borcunuzdan ötürü yerinden kaldırıldıysa ya da borç nedeni ile suyunuz kesildiyse 
gerekli ödemeyi yaptığınız takdirde sayacınız yeniden takılarak, suyunuz açılır.

Çok Sayaçtan Tek Sayaca 
Apartmanınızda her daireye ait ayrı sayaçlarınızı söktürmek ve hidrofor sistemi ile ortak 
su kullanmak istiyorsanız, apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu çok sayaçtan tek sayaca 
geçiş sağlanır.

Tek Sayaçtan Çok Sayaca Geçiş
Tek sayaçla hidrofordan ortak su kullanıyorsanız ve sayaçlarınızın ayrılarak farklı abonelikler 
oluşturulmasını istiyorsanız apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu tek sayaçtan çok sayaca 
geçiş sağlanır.

İZSU Şebekesi Dışındaki Kaynaklardan Temin Edilen Suyun Kullanılması

İZSU şebekesi dışındaki kaynaklardan temin ettiğiniz suyu kullanıyorsanız, ilgili İZSU Şube 
Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak Atık Su Abonelik Sözleşmesi imzalamanız gerekir.
Abonelik ücreti, sözleşme imzalandıktan ve sayaç bağlandıktan sonra ilk sarfiyat faturasına 
eklenir.

Ayrıca İZSU Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak için Alo 185 numaralı hattı arayarak;
•  Su ve kanalizasyon şebeke arızalarını günün her saati bildirebilir,
•  Semtinizdeki planlı su kesintilerini öğrenebilir, 
•  Kaçak su kullanımlarını ihbar edebilir,
•  Dış mekânlardaki kanallardan kaynaklanan koku şikâyetlerinizi iletebilirsiniz.

Yaşadığınız bölge ile ilgili, 
•  Yağmur suyu ızgarası
•  Su tahliye hattı yenilemesi
•  Dere ıslahı yapımı
•  Dere üstü yaya köprüsü yapımı talebinde bulunabilirsiniz.
Dilek, öneri ve şikâyetleriniz ilgili birimlere aktarılacak, tarafınıza en kısa sürede geri dönüş 
yapılacaktır.

İZSU’nun sağladığı tüm hizmetlere ilişkin ayrıntılı bilgi için: 
www.izsu.gov.tr

İMAR İŞLERİ 

Parsel planlama, numaralandırma, yapı ruhsatı verme, yapı kullanım izni verme, ruhsatsız/kaçak 
yapılaşmayı önleme gibi her türlü imar uygulaması yetki ve sorumluluğu ilçe belediyelerine aittir.
Söz konusu konulara ilişkin başvurularınızı ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile İmar Denetim Dairesi 
Başkanlığı görev yetki ve sorumlulukları ise;

•  İmar yönetmeliği, yüksek yapılar yönetmeliği, otopark yönetmeliği uygulama esasları gibi 
gerekli yönetmelikleri hazırlamak, mevcut yönetmeliklere ilave ya da düzenlemeler yapmak,
•  İlçe belediyelerine esas olmak üzere otopark bölge sınırları bedellerini saptamak ve 
güncelleştirmek,
•  Yüksek Yapılar Yönetmeliği gereğince İnceleme Kurulu’nu toplayarak alınan kararları talep 
sahibine ve ilgili meslek odalarına bildirmek,
•  İmar denetimleri yapmak,
•  İmar mevzuatına ilişkin uygulamaları değerlendirmek ve uygulama birliğini sağlayıcı ve 
bağlayıcı koordinasyon kararları almak, uygulanmasını denetlemektir.

ALTYAPI KOORDİNASYON HİZMETLERİ

Altyapı koordinasyon hizmetlerinin başlıca amacı; şehrin temel altyapı çalışmaları için gerekli 
izinlerin sağlanması, çalışmaların denetiminin gerçekleştirilmesi ve koordinasyon içinde sonuca 
ulaştırılmasıdır.

Bunlar arasında öncelikli olarak:
•  İçme suyu ve kanal projeleri,
•  Elektrik, gaz, telefon, fiberoptik bağlantı hattı projeleri,
•  Banliyö ve metro enerji besleme projeleri,
•  Yollar ve kaplama hizmetleri yer alır.

Bu kapsamda, İzmir içinde altyapı çalışması yapmak isteyen kamu kurum-kuruluşları, 
özel-tüzel şahıslar AYKOME’ye müracaat ederek kazı izni almalıdır. 

İzinsiz veya ruhsata aykırı yapılan çalışmalarda iş durdurulur ve cezai işlem uygulanır.

Denetim ve tuhsat işlemleriniz için Altyapı Koordinasyon Merkezi’ni arayabilirsiniz.
Tel: 293 40 24 – 293 14 04

İLAN VE REKLAM DÜZENLEME İŞLERİ

İlan, reklam ve tanıtım araçlarının kullanımı İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam 
Yönetmeliği uyarınca düzenlenir. Söz konusu yönetmeliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi 
internet adresi www.izmir.bel.tr üzerinde bulunan dokümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

İlan ve reklam uygulamalarını bağlı bulunduğunuz ilçe sınırları içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız ilçe belediyesine, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’ne 
izin başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü iletişim bilgileri:
Tel: 293 42 44 
E-posta: kentestetigi@izmir.bel.tr

VETERİNERLİK HİZMETLERİ

Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların bakımı ve denetimi; mesai saatleri içinde öncelikli olarak 
bulundukları ilçe belediyelerinin, saat 18.00’den sonra ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
sorumluluğundadır. Sokak hayvanlarına ilişkin bakım, kısırlaştırma ya da gürültü konularında 
başvurularınızı bağlı bulunduğunuz ilçe belediyesine iletebilirsiniz.

Ancak engelli, ağır hasta ve kendine bakamayacak durumda olan ya da toplumla uzlaşamayan 
saldırgan sokak köpekleri ile sahipleri tarafından bakılamayan evcil köpekler İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Işıkkent Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne kalıcı olarak kabul 
edilir.

Saldırgan sokak köpeklerinin bakımevine kabulü, ancak bir kişinin yaralanmasına sebep olduğu 
ve o kişi yaralanmaya ilişkin doktor raporu beyan ettiği takdirde gerçekleşir.

Yaralı sokak hayvanları tedavi, kısırlaştırma ve aşı işlemleri yapıldıktan sonra (köpekler kulak 
küpeleri takılarak, kediler ise kulaklarına işaret bırakılarak) alındıkları bölgeye geri bırakılır.

Bakımları yapılmak üzere belediyeler tarafından alıkonulan sokak hayvanları 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu’na göre alındıkları yere geri bırakılmak zorundadır.

Köpek sahibi olmak isterseniz İzmir Büyükşehir Belediyesi Işıkkent Köpek Bakımevi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’ne güvenle başvurulabilirsiniz. Merkezden sahiplenilen köpeğiniz size 
aşıları yapılmış ve kısırlaştırılmış olarak ücretsiz teslim edilir.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunu gereğince yerel yönetimlerin sahipli hayvanlara hizmet 
vermesi yasaklanmıştır.
 
Yaralanmış sahipsiz sokak hayvanları için İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri 
Şube Müdürlüğü Acil Müdahale Ekibi’ne ulaşmak için:
293 39 80

ZABITA HİZMETLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehir içinde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için zabıta 
hizmetleri sürdürür. Bunu yerine getirirken kurallara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen 
ceza ve diğer yaptırımları uygular.

•  Çevreye zarar verdiği tespit edilen kuruluşların geçici olarak mühürlenmesi, kapatılması, 
işyeri sahipleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması,
•  Sebze ve meyve haline getirilen kaçak sebze meyveye el konulması, getirenler hakkında 
para cezası uygulanması,
•  İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliğine aykırı reklam panoları, bez afiş, tahta pano, levha ve 
tentelerin toplatılması, sahipleri hakkında para cezası uygulanması İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanlığı görevleri arasındadır.

Seyyar satıcıların yakalanması, mallarına el konulması, sağlığa zararlı ürünlerinin imha edilmesi, 
ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır.

Bu konulara ilişkin dilek, öneri ve şikayetlerinizi 444 40 35 numaralı telefondan HİM’e 
iletebilirsiniz.

Hatalı park eden araçların çekilmesi, kurtarılması ve götürülmesi yetki ve sorumluluğu ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda değil, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndedir.

EŞREFPAŞA HASTANESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, toplumun her kesimine kaliteli sağlık hizmeti 
sunan, ileri teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü bir sağlık kuruluşudur.
200 yatak kapasitesi, 9 ameliyat odası, 2 doğumhanesi bulunan Eşrefpaşa Hastanesi 600’e yakın 
personeli ile hızlı, güvenli ve etkili bir hizmet anlayışı oluşturma hedefi ile çalışır.

Hizmet Birimleri    

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Plastik Cerrahi    Aile Hekimliği   

Ortopedi ve Travmatoloji   Anestezi    Göğüs Hastalıkları  

Genel Cerrahi    Beslenme ve Diyet   Nöroloji   

Üroloji     Biyokimya Laboratuvarı  Kardiyoloji   

Göz     Patoloji Laboratuvarı   Psikiyatri   

Diş     Mikrobiyoloji Laboratuvarı  Dahiliye   

Radyoloji    Uyku Bozuklukları   Dermatoloji   

KBB     Spor Hekimliği   Enfeksiyon Hastalıkları 

Kadın Hastalıkları ve Doğum İlkyardım Eğitim Merkezi  Fizik Tedavi ve 

Çocuk ve Ergen Ruh    
Sağlığı ve Hastalıkları   

Ambulans Hizmeti

Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde iki adet kırmızı kuşaklı acil yardım ambulansı, 5 adet mavi 
kuşaklı hasta nakil ambulansı ve 1 adet tam teşekküllü diş sağlığı taraması ve tedavi hizmetleri 
aracı bulunur.
Ambulans ile nakil hizmetinden yararlanmak isterseniz www.esrefpasahastanesi.izmir.bel.tr 
adresinde bulunan Ambulans Talep Formu’nu doldurabilir ya da dilekçe yazarak Eşrefpaşa 
Hastanesi Başhekimliği’ne başvurabilirsiniz.

HUZUREVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi 70 dönüm arazi üzerinde bir adet çok katlı 
bina ve ikisi ağır bakım (geriatri) servisi olmak üzere 12 adet tek katlı servisten oluşur. Çok katlı 
binasında, 264 yaşlıya, 44 yaşlı kapasiteli ağır bakım servisinde ise hastalığı ağır seyreden 
yaşlılarımıza hizmet verir.

Huzurevine Kabul Şartları
•  60 yaş ve üzeri yaşta olmak
•  Günlük yaşam faaliyetlerini (yeme, içme, tuvalet gibi)bağımsız yapabilecek nitelikte olmak
•  Yatalak ya da devamlı yatarak tıbbi tedavi ve bakıma ihtiyacı olmamak
•  Beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını karşılamasına engel olacak sakatlığı ve bir hastalığı 
bulunmamak
•  Ruhsal sağlığı yerinde olmak
•  Bulaşıcı ve sürekli tedaviyi gerektiren ağır hastalıklara sahip olmamak
•  Uyuşturucu madde ve alkol kullanmamak
•  Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu Sosyal İnceleme Raporu ile saptanmış olmak

Başvuru Evrakları 
•  Başvuru dilekçesi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Ekonomik durum araştırma belgesi
•  4 adet fotoğraf 
•  Sağlık kurulu raporu (huzurevine yerleşme aşamasında istenir)

Verilen Hizmetler
•  Diyetisyen kontrolünde hazırlanan üç öğün yemek
•  Ara öğün olarak çay ve süt servisi
•  Doktorlar tarafından verilen poliklinik hizmeti
•  İleri tetkik ve tedavi için Eşrefpaşa Hastanesi’ne ve diğer hastanelere sevk işlemleri
•  Üç aylık rutin kan ve idrar taraması yaptırılması
•  Yıllık portör ve akciğer taraması yaptırılması
•  Uzman doktorlar tarafından önerilmişse fizik tedavi hizmeti
•  Sağlık durumu uygun yaşlılar için spor merkezi
•  Haftada bir gün çamaşır yıkama, ütüleme hizmeti
•  Sosyal aktiviteler (gezi, spor ve yürüyüş faaliyetleri, koro çalışmaları, yemek organizasyonları)
•  Sosyal servis ekibi tarafından sürdürülen psiko – sosyal destek çalışmaları
•  Kütüphane hizmeti
•  Elişi atölyesi
•  Hobi bahçeleri

Adres: Çamlık Mahallesi Menderes Caddesi No: 418 Gürçeşme-Buca / İzmir
Tel: 293 17 91
GÜÇSÜZLER EVİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Örnekköy’deki 
Müyesser Turfan Güçsüzler Evi, özellikle soğuk kış aylarında, çeşitli kaynaklardan gelen 
bildirimler doğrultusunda sokakta yaşayan evsiz vatandaşlara yemek ve barınma olanağı sağlar.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılır, ihtiyaç halinde Eşrefpaşa 
Hastanesi’nde tedavileri gerçekleştirilir. 3 ay olarak belirlenen barınma hakkı süresi ihtiyaç 
durumuna göre uzatılabilir.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşlardan yaşı uygun olanlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
İzmir İl Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar ile huzurevi ya da bakım merkezlerine 
yerleştiriliyor, çalışabilecek durumda olanlar ise Türkiye İş Kurumu İŞKUR’a yönlendirilerek iş 
bulmaları sağlanıyor.

Adres: 7449 Sok.  No: 16 Zübeyde Hanım  Mah. Örnekköy – Karşıyaka / İzmir
Tel: 361 71 51

Şiddet gören, maddi gücüne el konan, istemediği halde ilişkiye zorlanan, aşağılanan ya da 
ayrımcılığa uğrayan kadınlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi var.
Tüm kadınlar Kadın Danışma Merkezi’nden ücretsiz psikolojik, hukuki ve sosyal danışmanlık 
hizmeti alabilir, dilerse çocukları ile birlikte Kadın Sığınma Evi’ne konuk olabilir.

Kadın Danışma Merkezi iletişim bilgileri: 
 
Adres: Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü
Kültürpark Fuar Alanı – İzmir
Tel: 293 4 293    Faks: 445 30 88
E-posta: kadindanisma@izmir.bel.tr
kadindanisma.izmir.bel.tr

YARDIMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de yaşayan herkesi zor gününde de yalnız bırakmamayı hedef 
edinerek faaliyetlerini sürdürür. Bu amaçla ihtiyaç sahibi kişilerin sosyal hayata katılımını, sadece 
yardım dağıtarak değil, sorunlarına kalıcı çözüm üreterek destekler.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na aşağıdaki konularda 
başvurabilirsiniz. 

 

KENT EKMEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği tüm kültür sanat etkinliklerinin ayrıntılı bilgisine 
www.izmir.bel.tr/Kultursanat adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Bu adres üzerinden dilerseniz, gitmek istediğiniz konser, tiyatro, sergi ya da sinema için bilet satın 
alabilir, kültür sanat merkezlerine ilişkin detayları araştırabilir ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi 
kültür sanat haberlerini okuyabilirsiniz.

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
Adres: Mithatpaşa Caddesi No: 1087 Güzelyalı / İzmir
Telefon: 293 38 18
www.aassm.org.tr

İZMİRSANAT
Adres: Kültürpark Fuar Alanı 26 Ağustos Kapısı yakını
Telefon: 293 40 49
www.izmirsanat.org.tr

İSMET İNÖNÜ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
Adres: Kültürpark Fuar Alanı Lozan Kapısı yakını
Telefon: 293 46 04 

ATATÜRK FUAR AÇIKHAVA TİYATROSU
Adres: Kültürpark Fuar Alanı
Telefon: 293 17 05

AHMET PİRİŞTİNA KENT ARŞİVİ VE MÜZESİ
Adres: Şair Eşref Bulvarı No: 1-A Çankaya / İzmir
Telefon: 293 39 00
www.apikam.org.tr

ÇETİN EMEÇ SANAT GALERİSİ
Adres: 900 Sokak No: 17 Hisarönü / İzmir
Telefon: 293 35 22

BORNOVA AŞIK VEYSEL AMFİ TİYATRO
Telefon: 293 19 47 

TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI KÜLTÜR MERKEZİ
Telefon: 293 10 91

SPOR AKTİVİTELERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları yüzmeden futbola, basketboldan tekvandoya 21 ayrı 
branşta, 11 merkezde sporcu yetiştiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi spor okullarına ve spor merkezlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için:
www.ibsbspor.org
Adres: Celal Atik Spor Salonu Kültürpark Fuar Alanı / İzmir
Tel: 445 67 54
E-posta: bilgi@izmirbsbspor.org 

ASARLIK SPOR KOMPLEKSİ SPOR OKULU
Masa tenisi salonu, basketbol, jimnastik, pilates, tekvando, judo, kondisyon ve güreş eğitimleri 
Asarlık Spor Kompleksi Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Salon çevresinde ayrıca, 2 adet açık alan basketbol sahası ve 2 adet futbol sahası bulunur.
Adres: Evka-4 Spor Tesisleri 
Tel: 351 38 66 

ASARLIK ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU
Badminton, step, aerobik, sağlıklı yaşam, basketbol eğitimleri Asarlık Çok Amaçlı Spor 
Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21

BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI
Tenis eğitimleri Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilir.
Adres: Kızılay Mahallesi 506 sok. Bornova / İzmir
Tel: 293 38 76
 
BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI BUZ SPORLARI SALONU
Buz Hokeyi, buz dansı, artistik patinaj, senkronize buz dansı eğitimleri Bornova Aşık Veysel 
Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 293 42 12

EKREM AKURGAL YAŞAM PARKI BAYRAKLI SPOR OKULU
Basketbol, voleybol, futbol, step, aerobik, pilates, jimnastik ve tekvando eğitimleri Ekrem Akurgal 
Yaşam Parkı Bayraklı Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21 
 

HALKAPINAR ATATÜRK SPOR SALONU SEHA AKSOY ATLETİZM PİSTİ
Atletizm eğitimleri Halkapınar Atatürk Spor Salonu Seha Aksoy Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21
 
İNCİRALTI SPOR TESİSLERİ BALÇOVA
Faydalanmak isteyen sporseverler için halı saha, voleybol, açık basketbol alanları ile tenis 
kortları bulunmaktadır.  
Tel: 278 06 00 

İNCİRALTI KAYIK ALANI
Kano eğitimleri bu bölgede düzenlenmektedir.
Tel: 425 04 21

BOSTANLI REKREASYON ALANI TESİSLERİ
Tenis eğitimleri düzenlenmektedir.
Ayrıca rekreasyon alanında faydalanmak isteyen sporseverler için 4 tenis kortu, 3 basketbol 
sahası, bir adet de kondisyon aletleri parkı bulunur.
Tel: 362 48 28 
 
BAYRAKLI ÇİÇEK FUTBOL SAHASI
Tel: 345 87 47
 
YEŞİLYURT FUTBOL SAHASI 
Tel: 228 75 75

Vefat eden vatandaşın ölüm raporu; bağlı bulunduğu belediyenin sağlık işleri müdürlüğünden 
veya sağlık ocağı doktorundan alınır.
Vefat gece geç saatlerde olmuş ise doktordan veya sağlık kurumundan ölüm raporu alındıktan 
sonra Mezarlıklar Müdürlüğü’nün ALO 188 No’lu telefonunu arayıp bilgi veriniz. 
Araç kısa sürede gelir ve cenaze teslim alınır. 
İşlemler için sabah Ölüm Raporu ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile ilçe belediyesi sağlık işleri 
müdürlüğüne müracaat edilir. Ölüm Raporu, Gömü İzin Belgesi’ne dönüştürülür. 
Hastanede vefat olduğunda, Gömü İzin Belgesi hastane tarafından düzenlenir. 
Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanını getirmeyi unutmayınız. 
Gömü İzin Belgesi alınan cenazelerin defin işlemleri Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe’de ikamet 
ediyorsa Soğukkuyu Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde; Buca ve Gaziemir ilçelerinde ikamet 
ediyorsa Buca Kaynaklar Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde veya istek doğrultusunda 
Yenişehir’de bulunan Mezarlıklar Müdürlüğü Defin İşlemleri Servisi tarafından, mesai saatlerinde 
yapılır.
Daha önce aile kabristanı almış olanların yeni vefatlarında gömü işlemlerinde “aile kabristanı” 
olduğuna dair belgeyi de getirmeleri gerekmektedir. Defin işlemleri esnasında yıkama, araç, 
morg, gömü yeri ve ruhsat ücreti tahsil edilir. 
Vefat edenin ölüm raporunu 3 gün sonra merkezden alabilirsiniz. 
Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek durumda olanlar, muhtardan Fakir 
İlmühaberi getirdikleri takdirde  tüm işlemleri ücretsiz yapılır; vefat eden Doğançay Mezarlığı’na 
defnedilir. 
Cenazenin başka bir şehre nakli gerekiyorsa İlçe Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden Yol Nakil Belgesi 
alınıp, ilaçlanıp tabut mühürlendikten sonra soğutmalı cenaze araçları ile bedeli karşılığında nakil 
yapılır.

Üste Gömü İşlemleri
Bir mezarın üstüne, 5 yıl geçtikten sonra 1. dereceden yakınının gömüsü yapılabilmektedir. 
Daha önce ölmüş olanın defin belgesi temin edilir ve üste gömü formu ile birinci dereceden 
yakınının muvaffakatı alınarak gömü işlemi yaptırılır. 
Gömüsü yapılan mezarların mezar üstü inşaat yapımı gömü tarihinden en erken 3 ay sonra 
Mezarlıklar Müdürlüğü’nden inşaat ruhsatı alınarak yapılır. 

ALO 188 No’lu özel hat, 24 saat kesintisiz hizmeti vermektedir.
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Tel: 293 48 00

KADIN DANIŞMA MERKEZİ

KENT EKMEK

Dar gelirli ailelere destek olmak amacı ile kurulan ‘Kent Ekmek Fabrikası’, her gün on binlerce 
ailenin sofrasına ucuz, katkısız ve hijyenik ekmek götürüyor.
Kent Ekmek, çölyak ve fenilketonüri hastaları için glutensiz ekmek de üretiyor.
İzmir’in ekmekleri Tekirdağ’dan Van’a Türkiye’nin 70 şehrindeki 729 noktaya ulaştırılıyor.

Size en yakın Kent Ekmek satış noktasının yerini öğrenmek için:

www.grandplaza.com.tr 



Hızlı, güleryüzlü ve güvenilir iletişim için buradayız.

Çünkü,
  

  alanında yetkin personelimizle başvurularınızı almak için sizi bekliyoruz.
  İşlemlerinizin yapılmasını beklerken size evinizin rahatlığını sunuyoruz.

  Başvurunuzun takibini yapıyor, sizlerle yeniden görüşmek için sabırsızlanıyoruz.
  İzmir için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmak bize mutluluk veriyor.

Çünkü,

biz kocaman bir aileyiz.

Çünkü,

İZMİR BİZİM EVİMİZ.

  

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HALKLA İLİŞKİLER ve MUHTARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bu küçük rehberi sizler için hazırladık.
İstedik ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü hizmetlere ulaşmanın en kolay yolu 
hep elinizin altında olsun.
Bu kitapçıkta yanıtını bulamadığınız tüm sorular için bize danışabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü olarak 5 farklı 
birimle hizmetlerimizi sürdürüyoruz.
Bize ister telefonla, ister internet aracılığıyla, ister muhtarınızla görüşerek ya da isterseniz 
şahsen İzmir Büyükşehir Belediyesi binasına gelerek ulaşabilirsiniz.

Hemşehri İletişim Merkezi

“Bize kısaca HİM diyebilirsiniz.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı dinamik ve güleryüzlü bir ekibiz.

E-posta, web adresi, kiosk (metro istasyonlarında bulunan elektronik iletişim sistemi), 
faks ve mektup aracılığı ile bize ulaştırdığınız başvuruları kayıt altına alıyor, 
birimlerden ilgili yanıt geldiğinde en kısa sürede sizlere geri dönüş yapıyoruz.

Doğrudan ve kolay iletişimin adresi, HİM’e ulaşmak çok kolay.

him@izmir.bel.tr
www.him.izmir.bel.tr
www.izmir.bel.tr
www.twitter.com/izmirhim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak / İzmir

Faks: 293 39 95

Çağrı Merkezi

7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz Çağrı Merkezi’nde, uzman operatörlerimiz aracılığı ile başvurularınızı 
kayıt altına alıyor, ilgili birime yönlendiriyor ve işlem sonucunda sizleri haberdar ediyoruz.

Çağrı Merkezi’ne ulaşmak için aramanız gereken numara:
444 40 35

* Çağrı Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
İZSU’ya ilişkin başvuruları ALO 185 numaralı hattan kabul etmektedir.

Muhtarlar Masası

Yerel yönetimin ilk kademesi olan muhtarlarımızın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile doğrudan ve 
kolay iletişim kurmalarını Muhtarlar Masası ile sağlıyoruz. 
Dilek, öneri ve şikâyetlerinizi muhtarlarınız aracılığı ile de bize ulaştırabilirsiniz. 
Hizmet odaklı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Muhtarlar Masası ile muhtarlarımızı 
faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmenin yanı sıra, onların teknik donanım ve 
sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyoruz.

Muhtarlarımız için iletişim numaralarımız:
Tel: 293 15 90 – 293 15 31 – 293 12 76
Faks: 293 19 26

Santral

Hafta içi 08.00 – 17.00 saatleri arasında gelen tüm çağrılara cevap vererek ilgili birime 
yönlendiriyor, ayrıca birimler arası ve dış arama yetkisi olmayan birimlerin görüşme 
yapabilmelerini sağlıyoruz.

Santral numaramız: 293 12 00

Merkez -1 Telsiz

Emniyet ekipleri, belediye birimleri ve ilçe belediyelerinden telsiz ve telefon aracılığıyla iletilen 
ihbarların en kısa sürede ilgili birime aktarılmasını sağlıyor, acil müdahale gerektiren anlarda 
birimler arası koordinasyon kuruyoruz.

Tel: 293 13 14 – 293 11 00 - 293 11 98  /  Faks: 293 10 99

                           

İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Kurtarma ve Sağlık ekibi AKS, 7 gün 24 saat kesintisiz acil 
yardım hizmeti vermektedir.

Trafik kazası, yangın, patlama, su baskını, doğal afet, can kurtarma durumlarında cep telefonu, 
sabit telefon ya da ankesörlü telefonlardan ücretsiz telefon hattı 110’u arayabilirsiniz.

Suç teşkil eden bir durumla karşılaştığınızı düşünüyor ve kolluk kuvvetlerine ihtiyaç duyuyorsanız 
Emniyet Genel Müdürlüğü acil ihbar ve yardım hattı 155’i aramalısınız.

Acil durum görüşmelerinde yetkililere, sakin bir ses tonu ve anlaşılır ifadeler ile bulunduğunuz 
adresi, acil durumun türünü ve tehlikede olan kişi sayısını bildiriniz.

 

ULAŞIM VE ULAŞIM KARTLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanına hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması 
için kara-deniz-demir yolu entegrasyonunu hedef edinerek ulaşım hizmetlerini sürdürür.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu taşıt seçenekleri arasında temel olarak otobüs, 
metro, banliyö sistemi, yolcu gemisi, arabalı vapur, bisiklet ve faytonlar yer alır.
Gitmek istediğiniz yere en kolay nasıl ulaşabileceğinizi öğrenmek için güzergâh ve taşıt 
seçeneklerinizi gösteren Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi’nden yararlanabilirsiniz.
Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi: asps1.unibel.com.tr
 
İzmirim Kart
Toplu ulaşım araçlarından yararlanmak için İzmir’de “İzmirim Kart” adı verilen elektronik kart 
sistemi kullanılır. İzmirim Kart, tüm toplu taşıma araçlarında geçerlidir ve kentin hemen her 
köşesinde bulunan İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan temin edilebilir. 
İzmirim Kart’ı yalnızca bir defa satın almanız yeterlidir. Kartın geçerlilik süresi yoktur. İster yetkili 
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan, ister aktarma merkezlerindeki otomatlardan 
dilediğiniz zaman ve dilediğiniz kadar bakiye yüklemesi yapabilirsiniz. Bakiyeniz, kartınızı taşıt 
araçlarında bulunan elektronik sayaçlara gösterdikçe azalır. Bakiye tükendiğinde karta yeniden 
yükleme yapmanız gerekir.
Size en yakın İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’nı www.eshot.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

90 Dakika Uygulaması
İzmir’de toplu ulaşım araçlarını tercih eden yolcuların İzmirim Kart bakiyelerinden 90 dakika 
içinde yalnızca ilk binişlerinde bilet ücreti düşer.
İzmirim Kart’ınızı araçlardaki elektronik sayaca göstermenizi takip eden 90 dakika boyunca, 
tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilirsiniz.
90 dakika sonraki ilk yolculukta kart bakiyenizden yeniden bir binişlik ücret düşer.

3-5 Bilet
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktaları’nda bulunan “3-5 Bilet” isimli kartlarla da yolculuk 
yapabilirsiniz. 3-5 Bilet üç farklı seçenekle satışa sunulur; iki binişlik, üç binişlik ya da beş binişlik 
alternatifleri mevcuttur. İzmirim Kart’tan farklı olarak 3-5 Bilet ile 90 dakika uygulamasından 
yararlanılamaz. 3-5 Bilet’e yeniden yükleme yapılamaz. 3-5 Bilet’in geçerlilik süresi ilk kullanım 
tarihinden itibaren 35 gündür.

Otobüs
Otobüs ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına ESHOT Genel Müdürlüğü 
tarafından sürdürülür.

İzmir şehir merkezinde otobüs seferleri 24 saat kesintisiz olarak gerçekleştirilir.
Baykuş adı verilen gece otobüsleri gece 12’den sabah 6’ya kadar bir saat arayla şehir merkezi 
Konak ile Evka-3, Tınaztepe, Gaziemir, Balçova ve Çiğli arasında karşılıklı hareket eder.
Otobüs sefer saatleri, hat numaraları ve güzergâhlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için ESHOT’un resmi 
internet sitesini ziyaret edebilir ya da çağrı merkezini arayabilirsiniz.
www.eshot.gov.tr    
Çağrı Merkezi: 320 0 320

Metro
Metro ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İzmir Metro A.Ş. tarafından 
sürdürülür. İzmir metro ağı kapsamında 17 metro istasyonu bulunur. Bunlar sırasıyla Fahrettin 
Altay, Poligon, Göztepe, Hatay, İzmirspor, Üçyol, Konak, Çankaya, Basmane, Hilal, Halkapınar, 
Stadyum, Sanayi, Bölge, Bornova, Ege Üniversitesi ve Evka – 3 istasyonlarıdır. Hilal, yolcuların 
banliyö sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur. Halkapınar, hem banliyö sistemine 
geçiş istasyonu hem de otobüslerin aktarma merkezidir. Fahrettin Altay istasyonundan da 
otobüslerin aktarma merkezine ulaşılabilir. Metro sefer saati ve ücretlerine ilişkin ayrıntılı bilgi 
için Metro A.Ş. resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
www.izmirmetro.com.tr

Banliyö
İzmir’de banliyö ile toplu ulaşım hizmetleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD’nin %50 
ortaklığı ile kurulmuş olan İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi A.Ş, kısa adıyla İZBAN tarafından 
sürdürülür. İZBAN ağı kapsamında, Cumaovası ile Aliağa arasında yer alan 32 istasyon bulunur.
Hilal, yolcuların metro sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur.
Halkapınar ise hem metro sistemine geçiş istasyonu, hem de otobüslerin aktarma merkezidir.
İZBAN sefer ve ücretlerine ilişkin bilgi için İZBAN internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
www.izban.com.tr

Yolcu Gemisi ve Arabalı Vapur
Yolcu gemisi ve arabalı vapur ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına 
İZDENİZ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Yolcu gemisi seferleri Bostanlı, Karşıyaka, Bayraklı, Alsancak, Pasaport, Konak, Göztepe ve 
Üçkuyular olmak üzere 8 iskeleden yapılır.
Günübirlik tatil yaparak denizin tadını çıkarmak isteyenler için yaz sezonu boyunca Yassıcaada’ya 
da yolcu gemisi seferleri düzenlenir. 
Arabalı vapur seferleri ise Üçkuyular ve Bostanlı iskeleleri arasında şehir içi trafiğine girmeden 
keyifli, güvenli ve hızlı yolculuk imkânı sağlar.
Yolcu gemilerinin ve arabalı vapurların sefer saat ve tarifelerini iskelelerden temin edebileceğiniz 
broşürlerden ya da İZDENİZ resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.
www.izdeniz.com.tr

Bisiklet
İzmir’de motorlu araç kullanımını azaltmak, çevre kirliliğini ve trafik sorununu en aza indirmek ve 
sağlıklı yaşamı özendirmek amacı ile kent bisikleti kiralama sistemi BİSİM oluşturulmuştur.
Şehir merkezinde sahil şeridi boyunca rastlayacağınız bisiklet istasyonlarından dilediğiniz saatte 
bisiklet kiralayabilir, bisikletinizi istediğiniz güzergâhta kullanabilir ve herhangi bir istasyona 
bırakabilirsiniz.
BİSİM sistemi ile ister kredi kartı kullanarak, ister sisteme üye olarak bisiklet kiralayabilirsiniz.
Üyelik işlemleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
BİSİM üyesi olmak, kira ücretlerini öğrenmek, kira koşulları ve istasyonlar hakkında ayrıntılı 
bilgiye ulaşmak için BİSİM resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz.
www.bisim.com.tr  
Tel: 433 51 55

Fayton
İzmir’de ulaşım seçeneklerinin en keyiflisi kentin simgesi haline gelen faytonlardır.
Fayton hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Tarihi görünüşü örnek alınarak özgün modeline uygun yapılan Victoria Klasik tipi modern 
faytonlar, özel giyimli, sürüş, davranış, duruş ve yabancı dil eğitimi almış sürücüler tarafından 
idare edilir ve Haflinger cinsi atlar ile çekilir.
Siz de bu keyfi yaşamak için İzmir Limanı, Gündoğdu Meydanı ya da Konak Pier istasyonlarından 
faytona binebilir, dilerseniz sahil şeridinde, dilerseniz tarihi noktalara doğru nostaljik bir gezinti 
yapabilirsiniz.
Ayrıca, özel günlerinizde önceden randevu almak ve gerekli ödemeleri karşılamak kaydıyla 
fayton kiralayabilirsiniz.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Tur Otobüsleri
İzmir’i, şehir merkezinde panoramik bir tur atarak tanımak isteyen yerli ve yabancı turistler için 
tasarlanan üstü açık tur otobüsleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından işletilir.
Otobüslerde Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca anlatımların yapıldığı rehber 
kulaklıklar bulunur. Ayrıca 6 dilde hazırlanmış güzergâh haritalı İzmir broşürleri de tur 
otobüslerini kullanan yolculara hediye edilir.
Tur otobüsleri için alınan biletler 24 saat geçerlidir. Otobüslerden güzergâh üzerindeki herhangi 
bir durakta inebilir ve aynı biletle yeniden binebilirsiniz.
Panoramik şehir turları saat 09.30’da başlar. Her 30 dakikada bir hareket eden otobüslerin son 
sefer saati ise 16.00’dır.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Kayıp Eşya
Otobüs, metro, banliyö, yolcu gemisi ya da arabalı vapurda eşyanızı unutursanız kayıp eşya 
bürolarına danışabilirsiniz.
ESHOT – İZULAŞ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: 544 Sok. No: 2 Yağhaneler - Konak / İzmir 
Tel: 250 29 77
Kayıp eşyanızın durumunu www.eshot.gov.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Kayıp Eşya Formu’nu doldurarak da 
sorgulayabilirsiniz.
METRO Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Halkapınar İstasyonu / İzmir
Tel: 461 54 45 / Dahili: 9255
İZBAN Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Salhane İstasyonu / İzmir
Tel: 398 32 32
İZDENİZ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Bostanlı Vapur İskelesi Bostanlı / İzmir
Tel: 330 50 71

ULAŞIM KARTLARI

Toplu ulaşım kartları ile ilgili tüm işlemler ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları 
Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülür.
Kart talebi, yenileme, çalınma-arıza bildirimi, bakiye itirazı, dolum-kullanım bilgi talebi gibi 
ulaşım kartlarına ilişkin her konuda Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne danışabilirsiniz.
Adres: Milli Kütüphane Cad. No: 10/1C Konak – İzmir
Tel: 483 64 63

ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI

Engelli Bireyler
Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan kişiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen 
Engelli Kimlik Kartı ya da daha önce verilen Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Engelli 
Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanlarını görevli personele göstererek toplu ulaşım araçlarından 
ücretsiz faydalanır. 
Kartlarında “Ağır Engelli” olarak belirtilen ya da “Ulaşımda Refakatçi Hakkı Vardır” ibaresi bulu-
nan kişiler ise kendileri ile birlikte bir refakatçi ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlana-
bilir.
65 Yaş ve Üzeri 
İzmir’de 65 yaş ve üzeri herkes, nüfus cüzdanlarını yetkili görevlilere göstererek toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

Şehit Aileleri
Şehit Aileleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen Şehit Ailesi Kartı ya da 
ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından verilen bakiye 
gerektirmeyen İzmirim Kart ile toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabilir.

Gaziler
Gaziler ve gazi yakınları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kendilerine verilen 
Gazi Kartı ya da Gazi Ailesi Kartı ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

ÜCRETSİZ ULAŞIM KARTLARI

TÜİK Kartı: Sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için alanda 
görevlendirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) personeli, görev süresince, toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

PTT Kartı: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT bünyesinde dağıtıcı olarak görev yapan 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur personel toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Zabıta Kartı: İzmir sınırları içindeki belediyelerde çalışan zabıta memur personel toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

Basın Kartı: Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen Sarı Basın Kartı sahibi  
basın mensupları toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Polis Kartı: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapan 
emniyet hizmetleri sınıfı personeli toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Orman Muhafaza Kartı: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza 
memurları resmi üniformalı oldukları sürece toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanır.
 
İNDİRİMLİ ULAŞIM KARTLARI

Öğrenci Kartı: Öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından verilen Öğrenci Kartı ile toplu 
ulaşımdan indirimli faydalanır. Öğrenci kartı öğretim yılı başında okul idareleri tarafından 
gerçekleştirilen toplu başvurular aracılığı ile hazırlanır. Toplu başvurudan yararlanamayan 
öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü resmi internet adresi www.eshot.gov.tr üzerinden bireysel 
başvuruda da bulunabilir. İzmir dışında öğrenim gören öğrenciler indirimli seyahat edebilmek için 
üniversitelerinden aldıkları kimlik kartları ya da öğrenci belgesi ile ESHOT Genel Müdürlüğü 
resmi internet adresi üzerinden bireysel başvuruda bulunabilir.
 www.eshot.gov.tr

Öğretmen Kartı: Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma 
Bakanlığı’na bağlı örgün eğitim kurumlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 
kadrolu olarak çalışan eğitim ve öğretim sınıfı personeli Öğretmen Kartı ile toplu ulaşım 
araçlarından indirimli olarak yararlanır.

60 Yaş Kartı: İzmir sınırları içinde ikamet eden 60-65 yaş arası kişiler, günün her saatinde 
öğrenci tarifesi ödeyerek toplu ulaşımdan indirimli yararlanır. 

ÇEVRE

İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre ve insan sağlığını korumak ve iyileştirmek amacı ile çevre 
kirliliğine yol açan her türlü kirleticiye karşı gerekli önlemleri alır ve ilgili denetimleri sürdürür.

Evsel Atıklar
İzmir’de çöp konteynerlerinde biriken evsel atıkların özel atık toplama araçları ile toplanması, 
sokaklar söz konusu olduğunda ilçe belediyelerinin, ana arterler söz konusu olduğunda ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundadır.
İlave çöp konteyneri konulması, çöp konteynerlerinin yıkanması gibi talepler ya da çöplerin 
düzenli toplanmaması ya da toplanırken gürültü yapılması gibi şikâyetlere ilişkin başvurular 
sokak konteynerleri ile ilgili ise ilçe belediyelerine, cadde konteynerleri ile ilgili ise İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmelidir.

Tıbbi Atık
Hastaneler, veteriner klinikleri, poliklinikler, tıbbi tahlil laboratuvarları, muayenehaneler ve diş 
kliniklerinden çıkan tıbbi atıklar, konusunda yetkin eğitimli personel aracılığı ile özel araçlarla 
toplanır ve sterilizasyonu gerçekleştirilmek üzere çevreye zarar vermeden bertaraf tesislerine 
iletilir.

Sanayi Atıkları
Evsel nitelikli ya da düzenli depolama kriterlerine uygun ve analizi yapılmış sanayi atıkları, ilgili 
firmalar tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Düzenli Çöp Depolama Tesisi’ne getirildiği 
takdirde bertaraf edilir.

Moloz Atıkları
Çeşitli kurum ve kuruluşlar inşaat ya da yıkıntı atıklarını, ilçe belediyelerinden Ek-2 belgesi 
aldıktan sonra izinli taşıyıcılar aracılığı ile yasal moloz depolama alanlarına bırakabilir.
İzmir’deki moloz depolama alanlarını öğrenmek, inşaat ya da yıkıntı atıklarını uygun alanlara 
bırakabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak 
başvuruda bulunabilirsiniz.

İlaçlama ve Haşere ile Mücadele Çalışmaları
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca modern yöntemlerle sürekli olarak sivrisinek ile 
mücadele çalışmaları gerçekleştirir.
Hamamböceği, bit, pire, karasinek gibi haşere ve fare mücadelesi için ise hem iç hem de dış 
mekânlara özel ilaçlama çalışmaları yapılır. 
Sokak ve caddelere yerleştirilen çöp konteynerleri haşere üremesine karşı düzenli olarak ve 
talep üzerine ilaçlanır.

İhtiyaç duyduğunuz ilaçlama çalışması için Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü’nü 
arayabilirsiniz. 

Tel: 293 37 14 - 15

Hava Kirliliği
Karşıyaka, Bornova, Güzelyalı ve Alsancak’ta bulunan modern hava kirliliği ölçüm istasyonlarında 
yapılan ölçümlerle hava kirliliği değerleri 24 saat aralıksız olarak izlenir.
Hava kirliliği denetim ekibi, kalitesiz yakıt kullanan, satan ya da kalorifer, kazan, baca bakım ve 
temizliklerini yapmayan konut, işyeri ve sanayi tesislerini tespit eder. Kirliliğin önlenebilmesi için 
denetimleri yapar ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
Hava kirliliğine sebep olduğunu düşündüğünüz kişi ya da kuruluşları Hava Kirliliği Denetim 
Birimi’ne bildirebilirsiniz.

Tel: 293 13 84

Gürültü Kirliliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi yalnızca birinci sınıf gayri sıhhi işletmelere ilişkin gürültü kirliliği 
denetimlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. 
Gürültü kirliliğine yol açan diğer her türlü kurum, kuruluş ya da konutların denetimi ilçe 
belediyelerinin görevidir.
Bu nedenle eğer gürültü kaynağı birinci sınıf gayri sıhhi işletme ise HİM’e başvurabilir, değil ise 
başvurunuzu ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi uyuşmazlıkların çözümünde konu ile ilgili uzman ekip ve teknik 
destek sağlar.

Körfez Denetimi
İzmir Körfezi’ne atık bırakan, limanda yük alımı ve boşaltımı sırasında çevre kirliliği yaratan 
gemileri Körfez Denetim Ekibi kontrol eder. Deniz yüzeyindeki atıkları toplayarak körfezin temiz 
tutulmasını sağlar.
Denize atık madde bıraktığını tespit ettiğiniz kişi, kurum ya da kuruluşlara ilişkin bildirimlerinizi 
Körfez Denetim Şefliği’ne iletebilirsiniz.

Tel:  293 14 26 

SU VE KANALİZASYON İŞLEMLERİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İZSU; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları 
dahilinde yaşayanların içme suyu ve atık su hizmetlerini, çevre ve insan sağlığını esas alarak, 
etkin, verimli ve kesintisiz olarak yürütür.
Su ve atık su işlemlerine ilişkin ihtiyaç duyduğunuz her konuda danışmak için 185 numaralı 
telefon hattını arayabilir ya da Cumhuriyet Bulvarı No: 16 - Konak adresinde bulunan İZSU Genel 
Müdürlüğü’nü ziyaret edebilirsiniz.

YENİ ABONE
Yeni abonelik için gerekli belgeler:
•  Yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı) aslı ve fotokopisi
•  Numaralandırma krokisi ya da belgesi aslı ve fotokopisi
•  Tapu aslı ve fotokopisi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Kanal ruhsatnamesi
•  DASK (Doğal Afet Sigortası) belgesi (15.06.2004 tarihinden sonra yapı kullanma izin belgesi 
almış olanlar için)
Abone ücreti, ilgili yetkililer tarafından tespit çalışması yapıldıktan sonra, bağlanacak suyun 
şebekeye olan mesafesi, çapı gibi özellikler dikkate alınarak belirlenir.
Piyasadan temin edeceğiniz yeni su sayacı; İZSU standartlarına uygun, gliserin korumalı ve yaş 
tip su sayacı olmalıdır.

SAYAÇLAR
Sayaç Değiştirme
İZSU Genel Müdürlüğü ya da ilgili şube müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunmanız halinde, 
“sayaç değiştirme bülteni” düzenlenir ve arızalı olduğu tespit edilen sayaç değiştirilir.
Sayacın sarfiyat göstermediği dönemler için ise geriye dönük kıyas tahakkuku yapılarak ödeme 
miktarı belirlenir.

Su Faturasına İtiraz
Su faturasında belirtilen kullanım ve ödeme miktarlarının hatalı olduğunu düşünüyorsanız bağlı 
bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz.
İtiraz durumunda, sayacınızın kontrolü için İZSU tarafından düzenlenen dilekçe Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’ne gönderilir.
Faturaya itirazda bulunduysanız, işlem sonuçlanana kadar ödemeyi izinli duruma getirme 
talebinde bulunabilirsiniz.

Kontrol sonucunda sayacınız arızalı çıkarsa ve fatura bedelinizi itiraz öncesinde yatırmış iseniz 
ödemiş olduğunuz tutar, isteğinize bağlı olarak ya müteakip ödemenizde otomatik olarak 
düşürülür ya da tarafınıza ödenir.

Abonelik Dondurma (Geçici Kapama İşlemi)
Belirli bir süre için kullanılmayacak konut ya da iş yeri için geçici kapama işlemi yapılabilir. 
Geçici kapama uygulanacak tarihler verilen dilekçede belirtilmelidir.
Bu işlemin gerçekleşmesi için, abone numaranıza kayıtlı herhangi bir borç bulunmaması 
gerekmektedir. Bu durumda, abone servisi sayacı sökmeden geçici kapama işlemi yapabilir. 
Geçici sürenin bitimine kadar sarfiyat faturası düzenlenmez.

Abone İptal İşlemi
Aboneliğinizin iptalini istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurunuz.
Abone numarasına kayıtlı tüm borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız. 
Sayaç söküm işlemi yapıldıktan sonra abone teminatı tarafınıza iade edilerek işlem tamamlanır.

İsim değişikliği
Abone ismi değişikliği talep ediyorsanız, bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ve 
kimlik fotokopisi, DASK poliçesi, tapu ya da ikametgâh belgesi ile birlikte başvurunuz. 
Abone numaranıza kayıtlı tahakkuk ve tahsilat borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız.  
Başvurunuz sonucunda teminat ücreti alınarak sözleşme imzalanır ve işlem tamamlanır.
 
Su açma işlemi
Yazılı talepte bulunarak yerinden kaldırdığınız sayacınızı yeniden bağlamak ya da kesilen 
suyunuzu yeniden açtırmak istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne 
başvuruda bulunabilirsiniz. 
Sayacınız borcunuzdan ötürü yerinden kaldırıldıysa ya da borç nedeni ile suyunuz kesildiyse 
gerekli ödemeyi yaptığınız takdirde sayacınız yeniden takılarak, suyunuz açılır.

Çok Sayaçtan Tek Sayaca 
Apartmanınızda her daireye ait ayrı sayaçlarınızı söktürmek ve hidrofor sistemi ile ortak 
su kullanmak istiyorsanız, apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu çok sayaçtan tek sayaca 
geçiş sağlanır.

Tek Sayaçtan Çok Sayaca Geçiş
Tek sayaçla hidrofordan ortak su kullanıyorsanız ve sayaçlarınızın ayrılarak farklı abonelikler 
oluşturulmasını istiyorsanız apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu tek sayaçtan çok sayaca 
geçiş sağlanır.

İZSU Şebekesi Dışındaki Kaynaklardan Temin Edilen Suyun Kullanılması

İZSU şebekesi dışındaki kaynaklardan temin ettiğiniz suyu kullanıyorsanız, ilgili İZSU Şube 
Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak Atık Su Abonelik Sözleşmesi imzalamanız gerekir.
Abonelik ücreti, sözleşme imzalandıktan ve sayaç bağlandıktan sonra ilk sarfiyat faturasına 
eklenir.

Ayrıca İZSU Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak için Alo 185 numaralı hattı arayarak;
•  Su ve kanalizasyon şebeke arızalarını günün her saati bildirebilir,
•  Semtinizdeki planlı su kesintilerini öğrenebilir, 
•  Kaçak su kullanımlarını ihbar edebilir,
•  Dış mekânlardaki kanallardan kaynaklanan koku şikâyetlerinizi iletebilirsiniz.

Yaşadığınız bölge ile ilgili, 
•  Yağmur suyu ızgarası
•  Su tahliye hattı yenilemesi
•  Dere ıslahı yapımı
•  Dere üstü yaya köprüsü yapımı talebinde bulunabilirsiniz.
Dilek, öneri ve şikâyetleriniz ilgili birimlere aktarılacak, tarafınıza en kısa sürede geri dönüş 
yapılacaktır.

İZSU’nun sağladığı tüm hizmetlere ilişkin ayrıntılı bilgi için: 
www.izsu.gov.tr

İMAR İŞLERİ 

Parsel planlama, numaralandırma, yapı ruhsatı verme, yapı kullanım izni verme, ruhsatsız/kaçak 
yapılaşmayı önleme gibi her türlü imar uygulaması yetki ve sorumluluğu ilçe belediyelerine aittir.
Söz konusu konulara ilişkin başvurularınızı ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile İmar Denetim Dairesi 
Başkanlığı görev yetki ve sorumlulukları ise;

•  İmar yönetmeliği, yüksek yapılar yönetmeliği, otopark yönetmeliği uygulama esasları gibi 
gerekli yönetmelikleri hazırlamak, mevcut yönetmeliklere ilave ya da düzenlemeler yapmak,
•  İlçe belediyelerine esas olmak üzere otopark bölge sınırları bedellerini saptamak ve 
güncelleştirmek,
•  Yüksek Yapılar Yönetmeliği gereğince İnceleme Kurulu’nu toplayarak alınan kararları talep 
sahibine ve ilgili meslek odalarına bildirmek,
•  İmar denetimleri yapmak,
•  İmar mevzuatına ilişkin uygulamaları değerlendirmek ve uygulama birliğini sağlayıcı ve 
bağlayıcı koordinasyon kararları almak, uygulanmasını denetlemektir.

ALTYAPI KOORDİNASYON HİZMETLERİ

Altyapı koordinasyon hizmetlerinin başlıca amacı; şehrin temel altyapı çalışmaları için gerekli 
izinlerin sağlanması, çalışmaların denetiminin gerçekleştirilmesi ve koordinasyon içinde sonuca 
ulaştırılmasıdır.

Bunlar arasında öncelikli olarak:
•  İçme suyu ve kanal projeleri,
•  Elektrik, gaz, telefon, fiberoptik bağlantı hattı projeleri,
•  Banliyö ve metro enerji besleme projeleri,
•  Yollar ve kaplama hizmetleri yer alır.

Bu kapsamda, İzmir içinde altyapı çalışması yapmak isteyen kamu kurum-kuruluşları, 
özel-tüzel şahıslar AYKOME’ye müracaat ederek kazı izni almalıdır. 

İzinsiz veya ruhsata aykırı yapılan çalışmalarda iş durdurulur ve cezai işlem uygulanır.

Denetim ve tuhsat işlemleriniz için Altyapı Koordinasyon Merkezi’ni arayabilirsiniz.
Tel: 293 40 24 – 293 14 04

İLAN VE REKLAM DÜZENLEME İŞLERİ

İlan, reklam ve tanıtım araçlarının kullanımı İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam 
Yönetmeliği uyarınca düzenlenir. Söz konusu yönetmeliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi 
internet adresi www.izmir.bel.tr üzerinde bulunan dokümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

İlan ve reklam uygulamalarını bağlı bulunduğunuz ilçe sınırları içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız ilçe belediyesine, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’ne 
izin başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü iletişim bilgileri:
Tel: 293 42 44 
E-posta: kentestetigi@izmir.bel.tr

VETERİNERLİK HİZMETLERİ

Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların bakımı ve denetimi; mesai saatleri içinde öncelikli olarak 
bulundukları ilçe belediyelerinin, saat 18.00’den sonra ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
sorumluluğundadır. Sokak hayvanlarına ilişkin bakım, kısırlaştırma ya da gürültü konularında 
başvurularınızı bağlı bulunduğunuz ilçe belediyesine iletebilirsiniz.

Ancak engelli, ağır hasta ve kendine bakamayacak durumda olan ya da toplumla uzlaşamayan 
saldırgan sokak köpekleri ile sahipleri tarafından bakılamayan evcil köpekler İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Işıkkent Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne kalıcı olarak kabul 
edilir.

Saldırgan sokak köpeklerinin bakımevine kabulü, ancak bir kişinin yaralanmasına sebep olduğu 
ve o kişi yaralanmaya ilişkin doktor raporu beyan ettiği takdirde gerçekleşir.

Yaralı sokak hayvanları tedavi, kısırlaştırma ve aşı işlemleri yapıldıktan sonra (köpekler kulak 
küpeleri takılarak, kediler ise kulaklarına işaret bırakılarak) alındıkları bölgeye geri bırakılır.

Bakımları yapılmak üzere belediyeler tarafından alıkonulan sokak hayvanları 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu’na göre alındıkları yere geri bırakılmak zorundadır.

Köpek sahibi olmak isterseniz İzmir Büyükşehir Belediyesi Işıkkent Köpek Bakımevi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’ne güvenle başvurulabilirsiniz. Merkezden sahiplenilen köpeğiniz size 
aşıları yapılmış ve kısırlaştırılmış olarak ücretsiz teslim edilir.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunu gereğince yerel yönetimlerin sahipli hayvanlara hizmet 
vermesi yasaklanmıştır.
 
Yaralanmış sahipsiz sokak hayvanları için İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri 
Şube Müdürlüğü Acil Müdahale Ekibi’ne ulaşmak için:
293 39 80

ZABITA HİZMETLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehir içinde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için zabıta 
hizmetleri sürdürür. Bunu yerine getirirken kurallara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen 
ceza ve diğer yaptırımları uygular.

•  Çevreye zarar verdiği tespit edilen kuruluşların geçici olarak mühürlenmesi, kapatılması, 
işyeri sahipleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması,
•  Sebze ve meyve haline getirilen kaçak sebze meyveye el konulması, getirenler hakkında 
para cezası uygulanması,
•  İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliğine aykırı reklam panoları, bez afiş, tahta pano, levha ve 
tentelerin toplatılması, sahipleri hakkında para cezası uygulanması İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanlığı görevleri arasındadır.

Seyyar satıcıların yakalanması, mallarına el konulması, sağlığa zararlı ürünlerinin imha edilmesi, 
ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır.

Bu konulara ilişkin dilek, öneri ve şikayetlerinizi 444 40 35 numaralı telefondan HİM’e 
iletebilirsiniz.

Hatalı park eden araçların çekilmesi, kurtarılması ve götürülmesi yetki ve sorumluluğu ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda değil, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndedir.

EŞREFPAŞA HASTANESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, toplumun her kesimine kaliteli sağlık hizmeti 
sunan, ileri teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü bir sağlık kuruluşudur.
200 yatak kapasitesi, 9 ameliyat odası, 2 doğumhanesi bulunan Eşrefpaşa Hastanesi 600’e yakın 
personeli ile hızlı, güvenli ve etkili bir hizmet anlayışı oluşturma hedefi ile çalışır.

Hizmet Birimleri    

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Plastik Cerrahi    Aile Hekimliği   

Ortopedi ve Travmatoloji   Anestezi    Göğüs Hastalıkları  

Genel Cerrahi    Beslenme ve Diyet   Nöroloji   

Üroloji     Biyokimya Laboratuvarı  Kardiyoloji   

Göz     Patoloji Laboratuvarı   Psikiyatri   

Diş     Mikrobiyoloji Laboratuvarı  Dahiliye   

Radyoloji    Uyku Bozuklukları   Dermatoloji   

KBB     Spor Hekimliği   Enfeksiyon Hastalıkları 

Kadın Hastalıkları ve Doğum İlkyardım Eğitim Merkezi  Fizik Tedavi ve 

Çocuk ve Ergen Ruh    
Sağlığı ve Hastalıkları   

Ambulans Hizmeti

Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde iki adet kırmızı kuşaklı acil yardım ambulansı, 5 adet mavi 
kuşaklı hasta nakil ambulansı ve 1 adet tam teşekküllü diş sağlığı taraması ve tedavi hizmetleri 
aracı bulunur.
Ambulans ile nakil hizmetinden yararlanmak isterseniz www.esrefpasahastanesi.izmir.bel.tr 
adresinde bulunan Ambulans Talep Formu’nu doldurabilir ya da dilekçe yazarak Eşrefpaşa 
Hastanesi Başhekimliği’ne başvurabilirsiniz.

HUZUREVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi 70 dönüm arazi üzerinde bir adet çok katlı 
bina ve ikisi ağır bakım (geriatri) servisi olmak üzere 12 adet tek katlı servisten oluşur. Çok katlı 
binasında, 264 yaşlıya, 44 yaşlı kapasiteli ağır bakım servisinde ise hastalığı ağır seyreden 
yaşlılarımıza hizmet verir.

Huzurevine Kabul Şartları
•  60 yaş ve üzeri yaşta olmak
•  Günlük yaşam faaliyetlerini (yeme, içme, tuvalet gibi)bağımsız yapabilecek nitelikte olmak
•  Yatalak ya da devamlı yatarak tıbbi tedavi ve bakıma ihtiyacı olmamak
•  Beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını karşılamasına engel olacak sakatlığı ve bir hastalığı 
bulunmamak
•  Ruhsal sağlığı yerinde olmak
•  Bulaşıcı ve sürekli tedaviyi gerektiren ağır hastalıklara sahip olmamak
•  Uyuşturucu madde ve alkol kullanmamak
•  Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu Sosyal İnceleme Raporu ile saptanmış olmak

Başvuru Evrakları 
•  Başvuru dilekçesi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Ekonomik durum araştırma belgesi
•  4 adet fotoğraf 
•  Sağlık kurulu raporu (huzurevine yerleşme aşamasında istenir)

Verilen Hizmetler
•  Diyetisyen kontrolünde hazırlanan üç öğün yemek
•  Ara öğün olarak çay ve süt servisi
•  Doktorlar tarafından verilen poliklinik hizmeti
•  İleri tetkik ve tedavi için Eşrefpaşa Hastanesi’ne ve diğer hastanelere sevk işlemleri
•  Üç aylık rutin kan ve idrar taraması yaptırılması
•  Yıllık portör ve akciğer taraması yaptırılması
•  Uzman doktorlar tarafından önerilmişse fizik tedavi hizmeti
•  Sağlık durumu uygun yaşlılar için spor merkezi
•  Haftada bir gün çamaşır yıkama, ütüleme hizmeti
•  Sosyal aktiviteler (gezi, spor ve yürüyüş faaliyetleri, koro çalışmaları, yemek organizasyonları)
•  Sosyal servis ekibi tarafından sürdürülen psiko – sosyal destek çalışmaları
•  Kütüphane hizmeti
•  Elişi atölyesi
•  Hobi bahçeleri

Adres: Çamlık Mahallesi Menderes Caddesi No: 418 Gürçeşme-Buca / İzmir
Tel: 293 17 91
GÜÇSÜZLER EVİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Örnekköy’deki 
Müyesser Turfan Güçsüzler Evi, özellikle soğuk kış aylarında, çeşitli kaynaklardan gelen 
bildirimler doğrultusunda sokakta yaşayan evsiz vatandaşlara yemek ve barınma olanağı sağlar.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılır, ihtiyaç halinde Eşrefpaşa 
Hastanesi’nde tedavileri gerçekleştirilir. 3 ay olarak belirlenen barınma hakkı süresi ihtiyaç 
durumuna göre uzatılabilir.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşlardan yaşı uygun olanlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
İzmir İl Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar ile huzurevi ya da bakım merkezlerine 
yerleştiriliyor, çalışabilecek durumda olanlar ise Türkiye İş Kurumu İŞKUR’a yönlendirilerek iş 
bulmaları sağlanıyor.

Adres: 7449 Sok.  No: 16 Zübeyde Hanım  Mah. Örnekköy – Karşıyaka / İzmir
Tel: 361 71 51

Şiddet gören, maddi gücüne el konan, istemediği halde ilişkiye zorlanan, aşağılanan ya da 
ayrımcılığa uğrayan kadınlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi var.
Tüm kadınlar Kadın Danışma Merkezi’nden ücretsiz psikolojik, hukuki ve sosyal danışmanlık 
hizmeti alabilir, dilerse çocukları ile birlikte Kadın Sığınma Evi’ne konuk olabilir.

Kadın Danışma Merkezi iletişim bilgileri: 
 
Adres: Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü
Kültürpark Fuar Alanı – İzmir
Tel: 293 4 293    Faks: 445 30 88
E-posta: kadindanisma@izmir.bel.tr
kadindanisma.izmir.bel.tr

YARDIMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de yaşayan herkesi zor gününde de yalnız bırakmamayı hedef 
edinerek faaliyetlerini sürdürür. Bu amaçla ihtiyaç sahibi kişilerin sosyal hayata katılımını, sadece 
yardım dağıtarak değil, sorunlarına kalıcı çözüm üreterek destekler.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na aşağıdaki konularda 
başvurabilirsiniz. 

 

KENT EKMEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği tüm kültür sanat etkinliklerinin ayrıntılı bilgisine 
www.izmir.bel.tr/Kultursanat adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Bu adres üzerinden dilerseniz, gitmek istediğiniz konser, tiyatro, sergi ya da sinema için bilet satın 
alabilir, kültür sanat merkezlerine ilişkin detayları araştırabilir ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi 
kültür sanat haberlerini okuyabilirsiniz.

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
Adres: Mithatpaşa Caddesi No: 1087 Güzelyalı / İzmir
Telefon: 293 38 18
www.aassm.org.tr

İZMİRSANAT
Adres: Kültürpark Fuar Alanı 26 Ağustos Kapısı yakını
Telefon: 293 40 49
www.izmirsanat.org.tr

İSMET İNÖNÜ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
Adres: Kültürpark Fuar Alanı Lozan Kapısı yakını
Telefon: 293 46 04 

ATATÜRK FUAR AÇIKHAVA TİYATROSU
Adres: Kültürpark Fuar Alanı
Telefon: 293 17 05

AHMET PİRİŞTİNA KENT ARŞİVİ VE MÜZESİ
Adres: Şair Eşref Bulvarı No: 1-A Çankaya / İzmir
Telefon: 293 39 00
www.apikam.org.tr

ÇETİN EMEÇ SANAT GALERİSİ
Adres: 900 Sokak No: 17 Hisarönü / İzmir
Telefon: 293 35 22

BORNOVA AŞIK VEYSEL AMFİ TİYATRO
Telefon: 293 19 47 

TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI KÜLTÜR MERKEZİ
Telefon: 293 10 91

SPOR AKTİVİTELERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları yüzmeden futbola, basketboldan tekvandoya 21 ayrı 
branşta, 11 merkezde sporcu yetiştiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi spor okullarına ve spor merkezlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için:
www.ibsbspor.org
Adres: Celal Atik Spor Salonu Kültürpark Fuar Alanı / İzmir
Tel: 445 67 54
E-posta: bilgi@izmirbsbspor.org 

ASARLIK SPOR KOMPLEKSİ SPOR OKULU
Masa tenisi salonu, basketbol, jimnastik, pilates, tekvando, judo, kondisyon ve güreş eğitimleri 
Asarlık Spor Kompleksi Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Salon çevresinde ayrıca, 2 adet açık alan basketbol sahası ve 2 adet futbol sahası bulunur.
Adres: Evka-4 Spor Tesisleri 
Tel: 351 38 66 

ASARLIK ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU
Badminton, step, aerobik, sağlıklı yaşam, basketbol eğitimleri Asarlık Çok Amaçlı Spor 
Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21

BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI
Tenis eğitimleri Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilir.
Adres: Kızılay Mahallesi 506 sok. Bornova / İzmir
Tel: 293 38 76
 
BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI BUZ SPORLARI SALONU
Buz Hokeyi, buz dansı, artistik patinaj, senkronize buz dansı eğitimleri Bornova Aşık Veysel 
Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 293 42 12

EKREM AKURGAL YAŞAM PARKI BAYRAKLI SPOR OKULU
Basketbol, voleybol, futbol, step, aerobik, pilates, jimnastik ve tekvando eğitimleri Ekrem Akurgal 
Yaşam Parkı Bayraklı Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21 
 

HALKAPINAR ATATÜRK SPOR SALONU SEHA AKSOY ATLETİZM PİSTİ
Atletizm eğitimleri Halkapınar Atatürk Spor Salonu Seha Aksoy Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21
 
İNCİRALTI SPOR TESİSLERİ BALÇOVA
Faydalanmak isteyen sporseverler için halı saha, voleybol, açık basketbol alanları ile tenis 
kortları bulunmaktadır.  
Tel: 278 06 00 

İNCİRALTI KAYIK ALANI
Kano eğitimleri bu bölgede düzenlenmektedir.
Tel: 425 04 21

BOSTANLI REKREASYON ALANI TESİSLERİ
Tenis eğitimleri düzenlenmektedir.
Ayrıca rekreasyon alanında faydalanmak isteyen sporseverler için 4 tenis kortu, 3 basketbol 
sahası, bir adet de kondisyon aletleri parkı bulunur.
Tel: 362 48 28 
 
BAYRAKLI ÇİÇEK FUTBOL SAHASI
Tel: 345 87 47
 
YEŞİLYURT FUTBOL SAHASI 
Tel: 228 75 75

Vefat eden vatandaşın ölüm raporu; bağlı bulunduğu belediyenin sağlık işleri müdürlüğünden 
veya sağlık ocağı doktorundan alınır.
Vefat gece geç saatlerde olmuş ise doktordan veya sağlık kurumundan ölüm raporu alındıktan 
sonra Mezarlıklar Müdürlüğü’nün ALO 188 No’lu telefonunu arayıp bilgi veriniz. 
Araç kısa sürede gelir ve cenaze teslim alınır. 
İşlemler için sabah Ölüm Raporu ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile ilçe belediyesi sağlık işleri 
müdürlüğüne müracaat edilir. Ölüm Raporu, Gömü İzin Belgesi’ne dönüştürülür. 
Hastanede vefat olduğunda, Gömü İzin Belgesi hastane tarafından düzenlenir. 
Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanını getirmeyi unutmayınız. 
Gömü İzin Belgesi alınan cenazelerin defin işlemleri Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe’de ikamet 
ediyorsa Soğukkuyu Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde; Buca ve Gaziemir ilçelerinde ikamet 
ediyorsa Buca Kaynaklar Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde veya istek doğrultusunda 
Yenişehir’de bulunan Mezarlıklar Müdürlüğü Defin İşlemleri Servisi tarafından, mesai saatlerinde 
yapılır.
Daha önce aile kabristanı almış olanların yeni vefatlarında gömü işlemlerinde “aile kabristanı” 
olduğuna dair belgeyi de getirmeleri gerekmektedir. Defin işlemleri esnasında yıkama, araç, 
morg, gömü yeri ve ruhsat ücreti tahsil edilir. 
Vefat edenin ölüm raporunu 3 gün sonra merkezden alabilirsiniz. 
Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek durumda olanlar, muhtardan Fakir 
İlmühaberi getirdikleri takdirde  tüm işlemleri ücretsiz yapılır; vefat eden Doğançay Mezarlığı’na 
defnedilir. 
Cenazenin başka bir şehre nakli gerekiyorsa İlçe Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden Yol Nakil Belgesi 
alınıp, ilaçlanıp tabut mühürlendikten sonra soğutmalı cenaze araçları ile bedeli karşılığında nakil 
yapılır.

Üste Gömü İşlemleri
Bir mezarın üstüne, 5 yıl geçtikten sonra 1. dereceden yakınının gömüsü yapılabilmektedir. 
Daha önce ölmüş olanın defin belgesi temin edilir ve üste gömü formu ile birinci dereceden 
yakınının muvaffakatı alınarak gömü işlemi yaptırılır. 
Gömüsü yapılan mezarların mezar üstü inşaat yapımı gömü tarihinden en erken 3 ay sonra 
Mezarlıklar Müdürlüğü’nden inşaat ruhsatı alınarak yapılır. 

ALO 188 No’lu özel hat, 24 saat kesintisiz hizmeti vermektedir.

KÜLTÜR SANAT
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Hızlı, güleryüzlü ve güvenilir iletişim için buradayız.

Çünkü,
  

  alanında yetkin personelimizle başvurularınızı almak için sizi bekliyoruz.
  İşlemlerinizin yapılmasını beklerken size evinizin rahatlığını sunuyoruz.

  Başvurunuzun takibini yapıyor, sizlerle yeniden görüşmek için sabırsızlanıyoruz.
  İzmir için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmak bize mutluluk veriyor.

Çünkü,

biz kocaman bir aileyiz.

Çünkü,

İZMİR BİZİM EVİMİZ.

  

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HALKLA İLİŞKİLER ve MUHTARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bu küçük rehberi sizler için hazırladık.
İstedik ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü hizmetlere ulaşmanın en kolay yolu 
hep elinizin altında olsun.
Bu kitapçıkta yanıtını bulamadığınız tüm sorular için bize danışabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü olarak 5 farklı 
birimle hizmetlerimizi sürdürüyoruz.
Bize ister telefonla, ister internet aracılığıyla, ister muhtarınızla görüşerek ya da isterseniz 
şahsen İzmir Büyükşehir Belediyesi binasına gelerek ulaşabilirsiniz.

Hemşehri İletişim Merkezi

“Bize kısaca HİM diyebilirsiniz.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı dinamik ve güleryüzlü bir ekibiz.

E-posta, web adresi, kiosk (metro istasyonlarında bulunan elektronik iletişim sistemi), 
faks ve mektup aracılığı ile bize ulaştırdığınız başvuruları kayıt altına alıyor, 
birimlerden ilgili yanıt geldiğinde en kısa sürede sizlere geri dönüş yapıyoruz.

Doğrudan ve kolay iletişimin adresi, HİM’e ulaşmak çok kolay.

him@izmir.bel.tr
www.him.izmir.bel.tr
www.izmir.bel.tr
www.twitter.com/izmirhim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak / İzmir

Faks: 293 39 95

Çağrı Merkezi

7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz Çağrı Merkezi’nde, uzman operatörlerimiz aracılığı ile başvurularınızı 
kayıt altına alıyor, ilgili birime yönlendiriyor ve işlem sonucunda sizleri haberdar ediyoruz.

Çağrı Merkezi’ne ulaşmak için aramanız gereken numara:
444 40 35

* Çağrı Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
İZSU’ya ilişkin başvuruları ALO 185 numaralı hattan kabul etmektedir.

Muhtarlar Masası

Yerel yönetimin ilk kademesi olan muhtarlarımızın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile doğrudan ve 
kolay iletişim kurmalarını Muhtarlar Masası ile sağlıyoruz. 
Dilek, öneri ve şikâyetlerinizi muhtarlarınız aracılığı ile de bize ulaştırabilirsiniz. 
Hizmet odaklı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Muhtarlar Masası ile muhtarlarımızı 
faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmenin yanı sıra, onların teknik donanım ve 
sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyoruz.

Muhtarlarımız için iletişim numaralarımız:
Tel: 293 15 90 – 293 15 31 – 293 12 76
Faks: 293 19 26

Santral

Hafta içi 08.00 – 17.00 saatleri arasında gelen tüm çağrılara cevap vererek ilgili birime 
yönlendiriyor, ayrıca birimler arası ve dış arama yetkisi olmayan birimlerin görüşme 
yapabilmelerini sağlıyoruz.

Santral numaramız: 293 12 00

Merkez -1 Telsiz

Emniyet ekipleri, belediye birimleri ve ilçe belediyelerinden telsiz ve telefon aracılığıyla iletilen 
ihbarların en kısa sürede ilgili birime aktarılmasını sağlıyor, acil müdahale gerektiren anlarda 
birimler arası koordinasyon kuruyoruz.

Tel: 293 13 14 – 293 11 00 - 293 11 98  /  Faks: 293 10 99

                           

İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Kurtarma ve Sağlık ekibi AKS, 7 gün 24 saat kesintisiz acil 
yardım hizmeti vermektedir.

Trafik kazası, yangın, patlama, su baskını, doğal afet, can kurtarma durumlarında cep telefonu, 
sabit telefon ya da ankesörlü telefonlardan ücretsiz telefon hattı 110’u arayabilirsiniz.

Suç teşkil eden bir durumla karşılaştığınızı düşünüyor ve kolluk kuvvetlerine ihtiyaç duyuyorsanız 
Emniyet Genel Müdürlüğü acil ihbar ve yardım hattı 155’i aramalısınız.

Acil durum görüşmelerinde yetkililere, sakin bir ses tonu ve anlaşılır ifadeler ile bulunduğunuz 
adresi, acil durumun türünü ve tehlikede olan kişi sayısını bildiriniz.

 

ULAŞIM VE ULAŞIM KARTLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanına hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması 
için kara-deniz-demir yolu entegrasyonunu hedef edinerek ulaşım hizmetlerini sürdürür.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu taşıt seçenekleri arasında temel olarak otobüs, 
metro, banliyö sistemi, yolcu gemisi, arabalı vapur, bisiklet ve faytonlar yer alır.
Gitmek istediğiniz yere en kolay nasıl ulaşabileceğinizi öğrenmek için güzergâh ve taşıt 
seçeneklerinizi gösteren Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi’nden yararlanabilirsiniz.
Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi: asps1.unibel.com.tr
 
İzmirim Kart
Toplu ulaşım araçlarından yararlanmak için İzmir’de “İzmirim Kart” adı verilen elektronik kart 
sistemi kullanılır. İzmirim Kart, tüm toplu taşıma araçlarında geçerlidir ve kentin hemen her 
köşesinde bulunan İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan temin edilebilir. 
İzmirim Kart’ı yalnızca bir defa satın almanız yeterlidir. Kartın geçerlilik süresi yoktur. İster yetkili 
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan, ister aktarma merkezlerindeki otomatlardan 
dilediğiniz zaman ve dilediğiniz kadar bakiye yüklemesi yapabilirsiniz. Bakiyeniz, kartınızı taşıt 
araçlarında bulunan elektronik sayaçlara gösterdikçe azalır. Bakiye tükendiğinde karta yeniden 
yükleme yapmanız gerekir.
Size en yakın İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’nı www.eshot.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

90 Dakika Uygulaması
İzmir’de toplu ulaşım araçlarını tercih eden yolcuların İzmirim Kart bakiyelerinden 90 dakika 
içinde yalnızca ilk binişlerinde bilet ücreti düşer.
İzmirim Kart’ınızı araçlardaki elektronik sayaca göstermenizi takip eden 90 dakika boyunca, 
tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilirsiniz.
90 dakika sonraki ilk yolculukta kart bakiyenizden yeniden bir binişlik ücret düşer.

3-5 Bilet
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktaları’nda bulunan “3-5 Bilet” isimli kartlarla da yolculuk 
yapabilirsiniz. 3-5 Bilet üç farklı seçenekle satışa sunulur; iki binişlik, üç binişlik ya da beş binişlik 
alternatifleri mevcuttur. İzmirim Kart’tan farklı olarak 3-5 Bilet ile 90 dakika uygulamasından 
yararlanılamaz. 3-5 Bilet’e yeniden yükleme yapılamaz. 3-5 Bilet’in geçerlilik süresi ilk kullanım 
tarihinden itibaren 35 gündür.

Otobüs
Otobüs ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına ESHOT Genel Müdürlüğü 
tarafından sürdürülür.

İzmir şehir merkezinde otobüs seferleri 24 saat kesintisiz olarak gerçekleştirilir.
Baykuş adı verilen gece otobüsleri gece 12’den sabah 6’ya kadar bir saat arayla şehir merkezi 
Konak ile Evka-3, Tınaztepe, Gaziemir, Balçova ve Çiğli arasında karşılıklı hareket eder.
Otobüs sefer saatleri, hat numaraları ve güzergâhlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için ESHOT’un resmi 
internet sitesini ziyaret edebilir ya da çağrı merkezini arayabilirsiniz.
www.eshot.gov.tr    
Çağrı Merkezi: 320 0 320

Metro
Metro ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İzmir Metro A.Ş. tarafından 
sürdürülür. İzmir metro ağı kapsamında 17 metro istasyonu bulunur. Bunlar sırasıyla Fahrettin 
Altay, Poligon, Göztepe, Hatay, İzmirspor, Üçyol, Konak, Çankaya, Basmane, Hilal, Halkapınar, 
Stadyum, Sanayi, Bölge, Bornova, Ege Üniversitesi ve Evka – 3 istasyonlarıdır. Hilal, yolcuların 
banliyö sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur. Halkapınar, hem banliyö sistemine 
geçiş istasyonu hem de otobüslerin aktarma merkezidir. Fahrettin Altay istasyonundan da 
otobüslerin aktarma merkezine ulaşılabilir. Metro sefer saati ve ücretlerine ilişkin ayrıntılı bilgi 
için Metro A.Ş. resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
www.izmirmetro.com.tr

Banliyö
İzmir’de banliyö ile toplu ulaşım hizmetleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD’nin %50 
ortaklığı ile kurulmuş olan İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi A.Ş, kısa adıyla İZBAN tarafından 
sürdürülür. İZBAN ağı kapsamında, Cumaovası ile Aliağa arasında yer alan 32 istasyon bulunur.
Hilal, yolcuların metro sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur.
Halkapınar ise hem metro sistemine geçiş istasyonu, hem de otobüslerin aktarma merkezidir.
İZBAN sefer ve ücretlerine ilişkin bilgi için İZBAN internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
www.izban.com.tr

Yolcu Gemisi ve Arabalı Vapur
Yolcu gemisi ve arabalı vapur ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına 
İZDENİZ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Yolcu gemisi seferleri Bostanlı, Karşıyaka, Bayraklı, Alsancak, Pasaport, Konak, Göztepe ve 
Üçkuyular olmak üzere 8 iskeleden yapılır.
Günübirlik tatil yaparak denizin tadını çıkarmak isteyenler için yaz sezonu boyunca Yassıcaada’ya 
da yolcu gemisi seferleri düzenlenir. 
Arabalı vapur seferleri ise Üçkuyular ve Bostanlı iskeleleri arasında şehir içi trafiğine girmeden 
keyifli, güvenli ve hızlı yolculuk imkânı sağlar.
Yolcu gemilerinin ve arabalı vapurların sefer saat ve tarifelerini iskelelerden temin edebileceğiniz 
broşürlerden ya da İZDENİZ resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.
www.izdeniz.com.tr

Bisiklet
İzmir’de motorlu araç kullanımını azaltmak, çevre kirliliğini ve trafik sorununu en aza indirmek ve 
sağlıklı yaşamı özendirmek amacı ile kent bisikleti kiralama sistemi BİSİM oluşturulmuştur.
Şehir merkezinde sahil şeridi boyunca rastlayacağınız bisiklet istasyonlarından dilediğiniz saatte 
bisiklet kiralayabilir, bisikletinizi istediğiniz güzergâhta kullanabilir ve herhangi bir istasyona 
bırakabilirsiniz.
BİSİM sistemi ile ister kredi kartı kullanarak, ister sisteme üye olarak bisiklet kiralayabilirsiniz.
Üyelik işlemleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
BİSİM üyesi olmak, kira ücretlerini öğrenmek, kira koşulları ve istasyonlar hakkında ayrıntılı 
bilgiye ulaşmak için BİSİM resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz.
www.bisim.com.tr  
Tel: 433 51 55

Fayton
İzmir’de ulaşım seçeneklerinin en keyiflisi kentin simgesi haline gelen faytonlardır.
Fayton hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Tarihi görünüşü örnek alınarak özgün modeline uygun yapılan Victoria Klasik tipi modern 
faytonlar, özel giyimli, sürüş, davranış, duruş ve yabancı dil eğitimi almış sürücüler tarafından 
idare edilir ve Haflinger cinsi atlar ile çekilir.
Siz de bu keyfi yaşamak için İzmir Limanı, Gündoğdu Meydanı ya da Konak Pier istasyonlarından 
faytona binebilir, dilerseniz sahil şeridinde, dilerseniz tarihi noktalara doğru nostaljik bir gezinti 
yapabilirsiniz.
Ayrıca, özel günlerinizde önceden randevu almak ve gerekli ödemeleri karşılamak kaydıyla 
fayton kiralayabilirsiniz.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Tur Otobüsleri
İzmir’i, şehir merkezinde panoramik bir tur atarak tanımak isteyen yerli ve yabancı turistler için 
tasarlanan üstü açık tur otobüsleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından işletilir.
Otobüslerde Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca anlatımların yapıldığı rehber 
kulaklıklar bulunur. Ayrıca 6 dilde hazırlanmış güzergâh haritalı İzmir broşürleri de tur 
otobüslerini kullanan yolculara hediye edilir.
Tur otobüsleri için alınan biletler 24 saat geçerlidir. Otobüslerden güzergâh üzerindeki herhangi 
bir durakta inebilir ve aynı biletle yeniden binebilirsiniz.
Panoramik şehir turları saat 09.30’da başlar. Her 30 dakikada bir hareket eden otobüslerin son 
sefer saati ise 16.00’dır.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Kayıp Eşya
Otobüs, metro, banliyö, yolcu gemisi ya da arabalı vapurda eşyanızı unutursanız kayıp eşya 
bürolarına danışabilirsiniz.
ESHOT – İZULAŞ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: 544 Sok. No: 2 Yağhaneler - Konak / İzmir 
Tel: 250 29 77
Kayıp eşyanızın durumunu www.eshot.gov.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Kayıp Eşya Formu’nu doldurarak da 
sorgulayabilirsiniz.
METRO Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Halkapınar İstasyonu / İzmir
Tel: 461 54 45 / Dahili: 9255
İZBAN Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Salhane İstasyonu / İzmir
Tel: 398 32 32
İZDENİZ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Bostanlı Vapur İskelesi Bostanlı / İzmir
Tel: 330 50 71

ULAŞIM KARTLARI

Toplu ulaşım kartları ile ilgili tüm işlemler ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları 
Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülür.
Kart talebi, yenileme, çalınma-arıza bildirimi, bakiye itirazı, dolum-kullanım bilgi talebi gibi 
ulaşım kartlarına ilişkin her konuda Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne danışabilirsiniz.
Adres: Milli Kütüphane Cad. No: 10/1C Konak – İzmir
Tel: 483 64 63

ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI

Engelli Bireyler
Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan kişiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen 
Engelli Kimlik Kartı ya da daha önce verilen Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Engelli 
Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanlarını görevli personele göstererek toplu ulaşım araçlarından 
ücretsiz faydalanır. 
Kartlarında “Ağır Engelli” olarak belirtilen ya da “Ulaşımda Refakatçi Hakkı Vardır” ibaresi bulu-
nan kişiler ise kendileri ile birlikte bir refakatçi ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlana-
bilir.
65 Yaş ve Üzeri 
İzmir’de 65 yaş ve üzeri herkes, nüfus cüzdanlarını yetkili görevlilere göstererek toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

Şehit Aileleri
Şehit Aileleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen Şehit Ailesi Kartı ya da 
ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından verilen bakiye 
gerektirmeyen İzmirim Kart ile toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabilir.

Gaziler
Gaziler ve gazi yakınları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kendilerine verilen 
Gazi Kartı ya da Gazi Ailesi Kartı ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

ÜCRETSİZ ULAŞIM KARTLARI

TÜİK Kartı: Sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için alanda 
görevlendirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) personeli, görev süresince, toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

PTT Kartı: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT bünyesinde dağıtıcı olarak görev yapan 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur personel toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Zabıta Kartı: İzmir sınırları içindeki belediyelerde çalışan zabıta memur personel toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

Basın Kartı: Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen Sarı Basın Kartı sahibi  
basın mensupları toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Polis Kartı: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapan 
emniyet hizmetleri sınıfı personeli toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Orman Muhafaza Kartı: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza 
memurları resmi üniformalı oldukları sürece toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanır.
 
İNDİRİMLİ ULAŞIM KARTLARI

Öğrenci Kartı: Öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından verilen Öğrenci Kartı ile toplu 
ulaşımdan indirimli faydalanır. Öğrenci kartı öğretim yılı başında okul idareleri tarafından 
gerçekleştirilen toplu başvurular aracılığı ile hazırlanır. Toplu başvurudan yararlanamayan 
öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü resmi internet adresi www.eshot.gov.tr üzerinden bireysel 
başvuruda da bulunabilir. İzmir dışında öğrenim gören öğrenciler indirimli seyahat edebilmek için 
üniversitelerinden aldıkları kimlik kartları ya da öğrenci belgesi ile ESHOT Genel Müdürlüğü 
resmi internet adresi üzerinden bireysel başvuruda bulunabilir.
 www.eshot.gov.tr

Öğretmen Kartı: Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma 
Bakanlığı’na bağlı örgün eğitim kurumlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 
kadrolu olarak çalışan eğitim ve öğretim sınıfı personeli Öğretmen Kartı ile toplu ulaşım 
araçlarından indirimli olarak yararlanır.

60 Yaş Kartı: İzmir sınırları içinde ikamet eden 60-65 yaş arası kişiler, günün her saatinde 
öğrenci tarifesi ödeyerek toplu ulaşımdan indirimli yararlanır. 

ÇEVRE

İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre ve insan sağlığını korumak ve iyileştirmek amacı ile çevre 
kirliliğine yol açan her türlü kirleticiye karşı gerekli önlemleri alır ve ilgili denetimleri sürdürür.

Evsel Atıklar
İzmir’de çöp konteynerlerinde biriken evsel atıkların özel atık toplama araçları ile toplanması, 
sokaklar söz konusu olduğunda ilçe belediyelerinin, ana arterler söz konusu olduğunda ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundadır.
İlave çöp konteyneri konulması, çöp konteynerlerinin yıkanması gibi talepler ya da çöplerin 
düzenli toplanmaması ya da toplanırken gürültü yapılması gibi şikâyetlere ilişkin başvurular 
sokak konteynerleri ile ilgili ise ilçe belediyelerine, cadde konteynerleri ile ilgili ise İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmelidir.

Tıbbi Atık
Hastaneler, veteriner klinikleri, poliklinikler, tıbbi tahlil laboratuvarları, muayenehaneler ve diş 
kliniklerinden çıkan tıbbi atıklar, konusunda yetkin eğitimli personel aracılığı ile özel araçlarla 
toplanır ve sterilizasyonu gerçekleştirilmek üzere çevreye zarar vermeden bertaraf tesislerine 
iletilir.

Sanayi Atıkları
Evsel nitelikli ya da düzenli depolama kriterlerine uygun ve analizi yapılmış sanayi atıkları, ilgili 
firmalar tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Düzenli Çöp Depolama Tesisi’ne getirildiği 
takdirde bertaraf edilir.

Moloz Atıkları
Çeşitli kurum ve kuruluşlar inşaat ya da yıkıntı atıklarını, ilçe belediyelerinden Ek-2 belgesi 
aldıktan sonra izinli taşıyıcılar aracılığı ile yasal moloz depolama alanlarına bırakabilir.
İzmir’deki moloz depolama alanlarını öğrenmek, inşaat ya da yıkıntı atıklarını uygun alanlara 
bırakabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak 
başvuruda bulunabilirsiniz.

İlaçlama ve Haşere ile Mücadele Çalışmaları
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca modern yöntemlerle sürekli olarak sivrisinek ile 
mücadele çalışmaları gerçekleştirir.
Hamamböceği, bit, pire, karasinek gibi haşere ve fare mücadelesi için ise hem iç hem de dış 
mekânlara özel ilaçlama çalışmaları yapılır. 
Sokak ve caddelere yerleştirilen çöp konteynerleri haşere üremesine karşı düzenli olarak ve 
talep üzerine ilaçlanır.

İhtiyaç duyduğunuz ilaçlama çalışması için Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü’nü 
arayabilirsiniz. 

Tel: 293 37 14 - 15

Hava Kirliliği
Karşıyaka, Bornova, Güzelyalı ve Alsancak’ta bulunan modern hava kirliliği ölçüm istasyonlarında 
yapılan ölçümlerle hava kirliliği değerleri 24 saat aralıksız olarak izlenir.
Hava kirliliği denetim ekibi, kalitesiz yakıt kullanan, satan ya da kalorifer, kazan, baca bakım ve 
temizliklerini yapmayan konut, işyeri ve sanayi tesislerini tespit eder. Kirliliğin önlenebilmesi için 
denetimleri yapar ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
Hava kirliliğine sebep olduğunu düşündüğünüz kişi ya da kuruluşları Hava Kirliliği Denetim 
Birimi’ne bildirebilirsiniz.

Tel: 293 13 84

Gürültü Kirliliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi yalnızca birinci sınıf gayri sıhhi işletmelere ilişkin gürültü kirliliği 
denetimlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. 
Gürültü kirliliğine yol açan diğer her türlü kurum, kuruluş ya da konutların denetimi ilçe 
belediyelerinin görevidir.
Bu nedenle eğer gürültü kaynağı birinci sınıf gayri sıhhi işletme ise HİM’e başvurabilir, değil ise 
başvurunuzu ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi uyuşmazlıkların çözümünde konu ile ilgili uzman ekip ve teknik 
destek sağlar.

Körfez Denetimi
İzmir Körfezi’ne atık bırakan, limanda yük alımı ve boşaltımı sırasında çevre kirliliği yaratan 
gemileri Körfez Denetim Ekibi kontrol eder. Deniz yüzeyindeki atıkları toplayarak körfezin temiz 
tutulmasını sağlar.
Denize atık madde bıraktığını tespit ettiğiniz kişi, kurum ya da kuruluşlara ilişkin bildirimlerinizi 
Körfez Denetim Şefliği’ne iletebilirsiniz.

Tel:  293 14 26 

SU VE KANALİZASYON İŞLEMLERİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İZSU; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları 
dahilinde yaşayanların içme suyu ve atık su hizmetlerini, çevre ve insan sağlığını esas alarak, 
etkin, verimli ve kesintisiz olarak yürütür.
Su ve atık su işlemlerine ilişkin ihtiyaç duyduğunuz her konuda danışmak için 185 numaralı 
telefon hattını arayabilir ya da Cumhuriyet Bulvarı No: 16 - Konak adresinde bulunan İZSU Genel 
Müdürlüğü’nü ziyaret edebilirsiniz.

YENİ ABONE
Yeni abonelik için gerekli belgeler:
•  Yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı) aslı ve fotokopisi
•  Numaralandırma krokisi ya da belgesi aslı ve fotokopisi
•  Tapu aslı ve fotokopisi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Kanal ruhsatnamesi
•  DASK (Doğal Afet Sigortası) belgesi (15.06.2004 tarihinden sonra yapı kullanma izin belgesi 
almış olanlar için)
Abone ücreti, ilgili yetkililer tarafından tespit çalışması yapıldıktan sonra, bağlanacak suyun 
şebekeye olan mesafesi, çapı gibi özellikler dikkate alınarak belirlenir.
Piyasadan temin edeceğiniz yeni su sayacı; İZSU standartlarına uygun, gliserin korumalı ve yaş 
tip su sayacı olmalıdır.

SAYAÇLAR
Sayaç Değiştirme
İZSU Genel Müdürlüğü ya da ilgili şube müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunmanız halinde, 
“sayaç değiştirme bülteni” düzenlenir ve arızalı olduğu tespit edilen sayaç değiştirilir.
Sayacın sarfiyat göstermediği dönemler için ise geriye dönük kıyas tahakkuku yapılarak ödeme 
miktarı belirlenir.

Su Faturasına İtiraz
Su faturasında belirtilen kullanım ve ödeme miktarlarının hatalı olduğunu düşünüyorsanız bağlı 
bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz.
İtiraz durumunda, sayacınızın kontrolü için İZSU tarafından düzenlenen dilekçe Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’ne gönderilir.
Faturaya itirazda bulunduysanız, işlem sonuçlanana kadar ödemeyi izinli duruma getirme 
talebinde bulunabilirsiniz.

Kontrol sonucunda sayacınız arızalı çıkarsa ve fatura bedelinizi itiraz öncesinde yatırmış iseniz 
ödemiş olduğunuz tutar, isteğinize bağlı olarak ya müteakip ödemenizde otomatik olarak 
düşürülür ya da tarafınıza ödenir.

Abonelik Dondurma (Geçici Kapama İşlemi)
Belirli bir süre için kullanılmayacak konut ya da iş yeri için geçici kapama işlemi yapılabilir. 
Geçici kapama uygulanacak tarihler verilen dilekçede belirtilmelidir.
Bu işlemin gerçekleşmesi için, abone numaranıza kayıtlı herhangi bir borç bulunmaması 
gerekmektedir. Bu durumda, abone servisi sayacı sökmeden geçici kapama işlemi yapabilir. 
Geçici sürenin bitimine kadar sarfiyat faturası düzenlenmez.

Abone İptal İşlemi
Aboneliğinizin iptalini istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurunuz.
Abone numarasına kayıtlı tüm borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız. 
Sayaç söküm işlemi yapıldıktan sonra abone teminatı tarafınıza iade edilerek işlem tamamlanır.

İsim değişikliği
Abone ismi değişikliği talep ediyorsanız, bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ve 
kimlik fotokopisi, DASK poliçesi, tapu ya da ikametgâh belgesi ile birlikte başvurunuz. 
Abone numaranıza kayıtlı tahakkuk ve tahsilat borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız.  
Başvurunuz sonucunda teminat ücreti alınarak sözleşme imzalanır ve işlem tamamlanır.
 
Su açma işlemi
Yazılı talepte bulunarak yerinden kaldırdığınız sayacınızı yeniden bağlamak ya da kesilen 
suyunuzu yeniden açtırmak istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne 
başvuruda bulunabilirsiniz. 
Sayacınız borcunuzdan ötürü yerinden kaldırıldıysa ya da borç nedeni ile suyunuz kesildiyse 
gerekli ödemeyi yaptığınız takdirde sayacınız yeniden takılarak, suyunuz açılır.

Çok Sayaçtan Tek Sayaca 
Apartmanınızda her daireye ait ayrı sayaçlarınızı söktürmek ve hidrofor sistemi ile ortak 
su kullanmak istiyorsanız, apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu çok sayaçtan tek sayaca 
geçiş sağlanır.

Tek Sayaçtan Çok Sayaca Geçiş
Tek sayaçla hidrofordan ortak su kullanıyorsanız ve sayaçlarınızın ayrılarak farklı abonelikler 
oluşturulmasını istiyorsanız apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu tek sayaçtan çok sayaca 
geçiş sağlanır.

İZSU Şebekesi Dışındaki Kaynaklardan Temin Edilen Suyun Kullanılması

İZSU şebekesi dışındaki kaynaklardan temin ettiğiniz suyu kullanıyorsanız, ilgili İZSU Şube 
Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak Atık Su Abonelik Sözleşmesi imzalamanız gerekir.
Abonelik ücreti, sözleşme imzalandıktan ve sayaç bağlandıktan sonra ilk sarfiyat faturasına 
eklenir.

Ayrıca İZSU Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak için Alo 185 numaralı hattı arayarak;
•  Su ve kanalizasyon şebeke arızalarını günün her saati bildirebilir,
•  Semtinizdeki planlı su kesintilerini öğrenebilir, 
•  Kaçak su kullanımlarını ihbar edebilir,
•  Dış mekânlardaki kanallardan kaynaklanan koku şikâyetlerinizi iletebilirsiniz.

Yaşadığınız bölge ile ilgili, 
•  Yağmur suyu ızgarası
•  Su tahliye hattı yenilemesi
•  Dere ıslahı yapımı
•  Dere üstü yaya köprüsü yapımı talebinde bulunabilirsiniz.
Dilek, öneri ve şikâyetleriniz ilgili birimlere aktarılacak, tarafınıza en kısa sürede geri dönüş 
yapılacaktır.

İZSU’nun sağladığı tüm hizmetlere ilişkin ayrıntılı bilgi için: 
www.izsu.gov.tr

İMAR İŞLERİ 

Parsel planlama, numaralandırma, yapı ruhsatı verme, yapı kullanım izni verme, ruhsatsız/kaçak 
yapılaşmayı önleme gibi her türlü imar uygulaması yetki ve sorumluluğu ilçe belediyelerine aittir.
Söz konusu konulara ilişkin başvurularınızı ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile İmar Denetim Dairesi 
Başkanlığı görev yetki ve sorumlulukları ise;

•  İmar yönetmeliği, yüksek yapılar yönetmeliği, otopark yönetmeliği uygulama esasları gibi 
gerekli yönetmelikleri hazırlamak, mevcut yönetmeliklere ilave ya da düzenlemeler yapmak,
•  İlçe belediyelerine esas olmak üzere otopark bölge sınırları bedellerini saptamak ve 
güncelleştirmek,
•  Yüksek Yapılar Yönetmeliği gereğince İnceleme Kurulu’nu toplayarak alınan kararları talep 
sahibine ve ilgili meslek odalarına bildirmek,
•  İmar denetimleri yapmak,
•  İmar mevzuatına ilişkin uygulamaları değerlendirmek ve uygulama birliğini sağlayıcı ve 
bağlayıcı koordinasyon kararları almak, uygulanmasını denetlemektir.

ALTYAPI KOORDİNASYON HİZMETLERİ

Altyapı koordinasyon hizmetlerinin başlıca amacı; şehrin temel altyapı çalışmaları için gerekli 
izinlerin sağlanması, çalışmaların denetiminin gerçekleştirilmesi ve koordinasyon içinde sonuca 
ulaştırılmasıdır.

Bunlar arasında öncelikli olarak:
•  İçme suyu ve kanal projeleri,
•  Elektrik, gaz, telefon, fiberoptik bağlantı hattı projeleri,
•  Banliyö ve metro enerji besleme projeleri,
•  Yollar ve kaplama hizmetleri yer alır.

Bu kapsamda, İzmir içinde altyapı çalışması yapmak isteyen kamu kurum-kuruluşları, 
özel-tüzel şahıslar AYKOME’ye müracaat ederek kazı izni almalıdır. 

İzinsiz veya ruhsata aykırı yapılan çalışmalarda iş durdurulur ve cezai işlem uygulanır.

Denetim ve tuhsat işlemleriniz için Altyapı Koordinasyon Merkezi’ni arayabilirsiniz.
Tel: 293 40 24 – 293 14 04

İLAN VE REKLAM DÜZENLEME İŞLERİ

İlan, reklam ve tanıtım araçlarının kullanımı İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam 
Yönetmeliği uyarınca düzenlenir. Söz konusu yönetmeliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi 
internet adresi www.izmir.bel.tr üzerinde bulunan dokümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

İlan ve reklam uygulamalarını bağlı bulunduğunuz ilçe sınırları içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız ilçe belediyesine, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’ne 
izin başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü iletişim bilgileri:
Tel: 293 42 44 
E-posta: kentestetigi@izmir.bel.tr

VETERİNERLİK HİZMETLERİ

Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların bakımı ve denetimi; mesai saatleri içinde öncelikli olarak 
bulundukları ilçe belediyelerinin, saat 18.00’den sonra ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
sorumluluğundadır. Sokak hayvanlarına ilişkin bakım, kısırlaştırma ya da gürültü konularında 
başvurularınızı bağlı bulunduğunuz ilçe belediyesine iletebilirsiniz.

Ancak engelli, ağır hasta ve kendine bakamayacak durumda olan ya da toplumla uzlaşamayan 
saldırgan sokak köpekleri ile sahipleri tarafından bakılamayan evcil köpekler İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Işıkkent Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne kalıcı olarak kabul 
edilir.

Saldırgan sokak köpeklerinin bakımevine kabulü, ancak bir kişinin yaralanmasına sebep olduğu 
ve o kişi yaralanmaya ilişkin doktor raporu beyan ettiği takdirde gerçekleşir.

Yaralı sokak hayvanları tedavi, kısırlaştırma ve aşı işlemleri yapıldıktan sonra (köpekler kulak 
küpeleri takılarak, kediler ise kulaklarına işaret bırakılarak) alındıkları bölgeye geri bırakılır.

Bakımları yapılmak üzere belediyeler tarafından alıkonulan sokak hayvanları 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu’na göre alındıkları yere geri bırakılmak zorundadır.

Köpek sahibi olmak isterseniz İzmir Büyükşehir Belediyesi Işıkkent Köpek Bakımevi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’ne güvenle başvurulabilirsiniz. Merkezden sahiplenilen köpeğiniz size 
aşıları yapılmış ve kısırlaştırılmış olarak ücretsiz teslim edilir.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunu gereğince yerel yönetimlerin sahipli hayvanlara hizmet 
vermesi yasaklanmıştır.
 
Yaralanmış sahipsiz sokak hayvanları için İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri 
Şube Müdürlüğü Acil Müdahale Ekibi’ne ulaşmak için:
293 39 80

ZABITA HİZMETLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehir içinde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için zabıta 
hizmetleri sürdürür. Bunu yerine getirirken kurallara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen 
ceza ve diğer yaptırımları uygular.

•  Çevreye zarar verdiği tespit edilen kuruluşların geçici olarak mühürlenmesi, kapatılması, 
işyeri sahipleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması,
•  Sebze ve meyve haline getirilen kaçak sebze meyveye el konulması, getirenler hakkında 
para cezası uygulanması,
•  İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliğine aykırı reklam panoları, bez afiş, tahta pano, levha ve 
tentelerin toplatılması, sahipleri hakkında para cezası uygulanması İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanlığı görevleri arasındadır.

Seyyar satıcıların yakalanması, mallarına el konulması, sağlığa zararlı ürünlerinin imha edilmesi, 
ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır.

Bu konulara ilişkin dilek, öneri ve şikayetlerinizi 444 40 35 numaralı telefondan HİM’e 
iletebilirsiniz.

Hatalı park eden araçların çekilmesi, kurtarılması ve götürülmesi yetki ve sorumluluğu ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda değil, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndedir.

EŞREFPAŞA HASTANESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, toplumun her kesimine kaliteli sağlık hizmeti 
sunan, ileri teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü bir sağlık kuruluşudur.
200 yatak kapasitesi, 9 ameliyat odası, 2 doğumhanesi bulunan Eşrefpaşa Hastanesi 600’e yakın 
personeli ile hızlı, güvenli ve etkili bir hizmet anlayışı oluşturma hedefi ile çalışır.

Hizmet Birimleri    

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Plastik Cerrahi    Aile Hekimliği   

Ortopedi ve Travmatoloji   Anestezi    Göğüs Hastalıkları  

Genel Cerrahi    Beslenme ve Diyet   Nöroloji   

Üroloji     Biyokimya Laboratuvarı  Kardiyoloji   

Göz     Patoloji Laboratuvarı   Psikiyatri   

Diş     Mikrobiyoloji Laboratuvarı  Dahiliye   

Radyoloji    Uyku Bozuklukları   Dermatoloji   

KBB     Spor Hekimliği   Enfeksiyon Hastalıkları 

Kadın Hastalıkları ve Doğum İlkyardım Eğitim Merkezi  Fizik Tedavi ve 

Çocuk ve Ergen Ruh    
Sağlığı ve Hastalıkları   

Ambulans Hizmeti

Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde iki adet kırmızı kuşaklı acil yardım ambulansı, 5 adet mavi 
kuşaklı hasta nakil ambulansı ve 1 adet tam teşekküllü diş sağlığı taraması ve tedavi hizmetleri 
aracı bulunur.
Ambulans ile nakil hizmetinden yararlanmak isterseniz www.esrefpasahastanesi.izmir.bel.tr 
adresinde bulunan Ambulans Talep Formu’nu doldurabilir ya da dilekçe yazarak Eşrefpaşa 
Hastanesi Başhekimliği’ne başvurabilirsiniz.

HUZUREVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi 70 dönüm arazi üzerinde bir adet çok katlı 
bina ve ikisi ağır bakım (geriatri) servisi olmak üzere 12 adet tek katlı servisten oluşur. Çok katlı 
binasında, 264 yaşlıya, 44 yaşlı kapasiteli ağır bakım servisinde ise hastalığı ağır seyreden 
yaşlılarımıza hizmet verir.

Huzurevine Kabul Şartları
•  60 yaş ve üzeri yaşta olmak
•  Günlük yaşam faaliyetlerini (yeme, içme, tuvalet gibi)bağımsız yapabilecek nitelikte olmak
•  Yatalak ya da devamlı yatarak tıbbi tedavi ve bakıma ihtiyacı olmamak
•  Beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını karşılamasına engel olacak sakatlığı ve bir hastalığı 
bulunmamak
•  Ruhsal sağlığı yerinde olmak
•  Bulaşıcı ve sürekli tedaviyi gerektiren ağır hastalıklara sahip olmamak
•  Uyuşturucu madde ve alkol kullanmamak
•  Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu Sosyal İnceleme Raporu ile saptanmış olmak

Başvuru Evrakları 
•  Başvuru dilekçesi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Ekonomik durum araştırma belgesi
•  4 adet fotoğraf 
•  Sağlık kurulu raporu (huzurevine yerleşme aşamasında istenir)

Verilen Hizmetler
•  Diyetisyen kontrolünde hazırlanan üç öğün yemek
•  Ara öğün olarak çay ve süt servisi
•  Doktorlar tarafından verilen poliklinik hizmeti
•  İleri tetkik ve tedavi için Eşrefpaşa Hastanesi’ne ve diğer hastanelere sevk işlemleri
•  Üç aylık rutin kan ve idrar taraması yaptırılması
•  Yıllık portör ve akciğer taraması yaptırılması
•  Uzman doktorlar tarafından önerilmişse fizik tedavi hizmeti
•  Sağlık durumu uygun yaşlılar için spor merkezi
•  Haftada bir gün çamaşır yıkama, ütüleme hizmeti
•  Sosyal aktiviteler (gezi, spor ve yürüyüş faaliyetleri, koro çalışmaları, yemek organizasyonları)
•  Sosyal servis ekibi tarafından sürdürülen psiko – sosyal destek çalışmaları
•  Kütüphane hizmeti
•  Elişi atölyesi
•  Hobi bahçeleri

Adres: Çamlık Mahallesi Menderes Caddesi No: 418 Gürçeşme-Buca / İzmir
Tel: 293 17 91
GÜÇSÜZLER EVİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Örnekköy’deki 
Müyesser Turfan Güçsüzler Evi, özellikle soğuk kış aylarında, çeşitli kaynaklardan gelen 
bildirimler doğrultusunda sokakta yaşayan evsiz vatandaşlara yemek ve barınma olanağı sağlar.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılır, ihtiyaç halinde Eşrefpaşa 
Hastanesi’nde tedavileri gerçekleştirilir. 3 ay olarak belirlenen barınma hakkı süresi ihtiyaç 
durumuna göre uzatılabilir.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşlardan yaşı uygun olanlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
İzmir İl Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar ile huzurevi ya da bakım merkezlerine 
yerleştiriliyor, çalışabilecek durumda olanlar ise Türkiye İş Kurumu İŞKUR’a yönlendirilerek iş 
bulmaları sağlanıyor.

Adres: 7449 Sok.  No: 16 Zübeyde Hanım  Mah. Örnekköy – Karşıyaka / İzmir
Tel: 361 71 51

Şiddet gören, maddi gücüne el konan, istemediği halde ilişkiye zorlanan, aşağılanan ya da 
ayrımcılığa uğrayan kadınlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi var.
Tüm kadınlar Kadın Danışma Merkezi’nden ücretsiz psikolojik, hukuki ve sosyal danışmanlık 
hizmeti alabilir, dilerse çocukları ile birlikte Kadın Sığınma Evi’ne konuk olabilir.

Kadın Danışma Merkezi iletişim bilgileri: 
 
Adres: Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü
Kültürpark Fuar Alanı – İzmir
Tel: 293 4 293    Faks: 445 30 88
E-posta: kadindanisma@izmir.bel.tr
kadindanisma.izmir.bel.tr

YARDIMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de yaşayan herkesi zor gününde de yalnız bırakmamayı hedef 
edinerek faaliyetlerini sürdürür. Bu amaçla ihtiyaç sahibi kişilerin sosyal hayata katılımını, sadece 
yardım dağıtarak değil, sorunlarına kalıcı çözüm üreterek destekler.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na aşağıdaki konularda 
başvurabilirsiniz. 

 

KENT EKMEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği tüm kültür sanat etkinliklerinin ayrıntılı bilgisine 
www.izmir.bel.tr/Kultursanat adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Bu adres üzerinden dilerseniz, gitmek istediğiniz konser, tiyatro, sergi ya da sinema için bilet satın 
alabilir, kültür sanat merkezlerine ilişkin detayları araştırabilir ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi 
kültür sanat haberlerini okuyabilirsiniz.

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
Adres: Mithatpaşa Caddesi No: 1087 Güzelyalı / İzmir
Telefon: 293 38 18
www.aassm.org.tr

İZMİRSANAT
Adres: Kültürpark Fuar Alanı 26 Ağustos Kapısı yakını
Telefon: 293 40 49
www.izmirsanat.org.tr

İSMET İNÖNÜ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
Adres: Kültürpark Fuar Alanı Lozan Kapısı yakını
Telefon: 293 46 04 

ATATÜRK FUAR AÇIKHAVA TİYATROSU
Adres: Kültürpark Fuar Alanı
Telefon: 293 17 05

AHMET PİRİŞTİNA KENT ARŞİVİ VE MÜZESİ
Adres: Şair Eşref Bulvarı No: 1-A Çankaya / İzmir
Telefon: 293 39 00
www.apikam.org.tr

ÇETİN EMEÇ SANAT GALERİSİ
Adres: 900 Sokak No: 17 Hisarönü / İzmir
Telefon: 293 35 22

BORNOVA AŞIK VEYSEL AMFİ TİYATRO
Telefon: 293 19 47 

TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI KÜLTÜR MERKEZİ
Telefon: 293 10 91

SPOR AKTİVİTELERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları yüzmeden futbola, basketboldan tekvandoya 21 ayrı 
branşta, 11 merkezde sporcu yetiştiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi spor okullarına ve spor merkezlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için:
www.ibsbspor.org
Adres: Celal Atik Spor Salonu Kültürpark Fuar Alanı / İzmir
Tel: 445 67 54
E-posta: bilgi@izmirbsbspor.org 

ASARLIK SPOR KOMPLEKSİ SPOR OKULU
Masa tenisi salonu, basketbol, jimnastik, pilates, tekvando, judo, kondisyon ve güreş eğitimleri 
Asarlık Spor Kompleksi Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Salon çevresinde ayrıca, 2 adet açık alan basketbol sahası ve 2 adet futbol sahası bulunur.
Adres: Evka-4 Spor Tesisleri 
Tel: 351 38 66 

ASARLIK ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU
Badminton, step, aerobik, sağlıklı yaşam, basketbol eğitimleri Asarlık Çok Amaçlı Spor 
Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21

BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI
Tenis eğitimleri Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilir.
Adres: Kızılay Mahallesi 506 sok. Bornova / İzmir
Tel: 293 38 76
 
BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI BUZ SPORLARI SALONU
Buz Hokeyi, buz dansı, artistik patinaj, senkronize buz dansı eğitimleri Bornova Aşık Veysel 
Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 293 42 12

EKREM AKURGAL YAŞAM PARKI BAYRAKLI SPOR OKULU
Basketbol, voleybol, futbol, step, aerobik, pilates, jimnastik ve tekvando eğitimleri Ekrem Akurgal 
Yaşam Parkı Bayraklı Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21 
 

HALKAPINAR ATATÜRK SPOR SALONU SEHA AKSOY ATLETİZM PİSTİ
Atletizm eğitimleri Halkapınar Atatürk Spor Salonu Seha Aksoy Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21
 
İNCİRALTI SPOR TESİSLERİ BALÇOVA
Faydalanmak isteyen sporseverler için halı saha, voleybol, açık basketbol alanları ile tenis 
kortları bulunmaktadır.  
Tel: 278 06 00 

İNCİRALTI KAYIK ALANI
Kano eğitimleri bu bölgede düzenlenmektedir.
Tel: 425 04 21

BOSTANLI REKREASYON ALANI TESİSLERİ
Tenis eğitimleri düzenlenmektedir.
Ayrıca rekreasyon alanında faydalanmak isteyen sporseverler için 4 tenis kortu, 3 basketbol 
sahası, bir adet de kondisyon aletleri parkı bulunur.
Tel: 362 48 28 
 
BAYRAKLI ÇİÇEK FUTBOL SAHASI
Tel: 345 87 47
 
YEŞİLYURT FUTBOL SAHASI 
Tel: 228 75 75

Vefat eden vatandaşın ölüm raporu; bağlı bulunduğu belediyenin sağlık işleri müdürlüğünden 
veya sağlık ocağı doktorundan alınır.
Vefat gece geç saatlerde olmuş ise doktordan veya sağlık kurumundan ölüm raporu alındıktan 
sonra Mezarlıklar Müdürlüğü’nün ALO 188 No’lu telefonunu arayıp bilgi veriniz. 
Araç kısa sürede gelir ve cenaze teslim alınır. 
İşlemler için sabah Ölüm Raporu ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile ilçe belediyesi sağlık işleri 
müdürlüğüne müracaat edilir. Ölüm Raporu, Gömü İzin Belgesi’ne dönüştürülür. 
Hastanede vefat olduğunda, Gömü İzin Belgesi hastane tarafından düzenlenir. 
Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanını getirmeyi unutmayınız. 
Gömü İzin Belgesi alınan cenazelerin defin işlemleri Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe’de ikamet 
ediyorsa Soğukkuyu Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde; Buca ve Gaziemir ilçelerinde ikamet 
ediyorsa Buca Kaynaklar Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde veya istek doğrultusunda 
Yenişehir’de bulunan Mezarlıklar Müdürlüğü Defin İşlemleri Servisi tarafından, mesai saatlerinde 
yapılır.
Daha önce aile kabristanı almış olanların yeni vefatlarında gömü işlemlerinde “aile kabristanı” 
olduğuna dair belgeyi de getirmeleri gerekmektedir. Defin işlemleri esnasında yıkama, araç, 
morg, gömü yeri ve ruhsat ücreti tahsil edilir. 
Vefat edenin ölüm raporunu 3 gün sonra merkezden alabilirsiniz. 
Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek durumda olanlar, muhtardan Fakir 
İlmühaberi getirdikleri takdirde  tüm işlemleri ücretsiz yapılır; vefat eden Doğançay Mezarlığı’na 
defnedilir. 
Cenazenin başka bir şehre nakli gerekiyorsa İlçe Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden Yol Nakil Belgesi 
alınıp, ilaçlanıp tabut mühürlendikten sonra soğutmalı cenaze araçları ile bedeli karşılığında nakil 
yapılır.

Üste Gömü İşlemleri
Bir mezarın üstüne, 5 yıl geçtikten sonra 1. dereceden yakınının gömüsü yapılabilmektedir. 
Daha önce ölmüş olanın defin belgesi temin edilir ve üste gömü formu ile birinci dereceden 
yakınının muvaffakatı alınarak gömü işlemi yaptırılır. 
Gömüsü yapılan mezarların mezar üstü inşaat yapımı gömü tarihinden en erken 3 ay sonra 
Mezarlıklar Müdürlüğü’nden inşaat ruhsatı alınarak yapılır. 

ALO 188 No’lu özel hat, 24 saat kesintisiz hizmeti vermektedir.

28



Hızlı, güleryüzlü ve güvenilir iletişim için buradayız.

Çünkü,
  

  alanında yetkin personelimizle başvurularınızı almak için sizi bekliyoruz.
  İşlemlerinizin yapılmasını beklerken size evinizin rahatlığını sunuyoruz.

  Başvurunuzun takibini yapıyor, sizlerle yeniden görüşmek için sabırsızlanıyoruz.
  İzmir için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmak bize mutluluk veriyor.

Çünkü,

biz kocaman bir aileyiz.

Çünkü,

İZMİR BİZİM EVİMİZ.

  

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HALKLA İLİŞKİLER ve MUHTARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bu küçük rehberi sizler için hazırladık.
İstedik ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü hizmetlere ulaşmanın en kolay yolu 
hep elinizin altında olsun.
Bu kitapçıkta yanıtını bulamadığınız tüm sorular için bize danışabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü olarak 5 farklı 
birimle hizmetlerimizi sürdürüyoruz.
Bize ister telefonla, ister internet aracılığıyla, ister muhtarınızla görüşerek ya da isterseniz 
şahsen İzmir Büyükşehir Belediyesi binasına gelerek ulaşabilirsiniz.

Hemşehri İletişim Merkezi

“Bize kısaca HİM diyebilirsiniz.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı dinamik ve güleryüzlü bir ekibiz.

E-posta, web adresi, kiosk (metro istasyonlarında bulunan elektronik iletişim sistemi), 
faks ve mektup aracılığı ile bize ulaştırdığınız başvuruları kayıt altına alıyor, 
birimlerden ilgili yanıt geldiğinde en kısa sürede sizlere geri dönüş yapıyoruz.

Doğrudan ve kolay iletişimin adresi, HİM’e ulaşmak çok kolay.

him@izmir.bel.tr
www.him.izmir.bel.tr
www.izmir.bel.tr
www.twitter.com/izmirhim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak / İzmir

Faks: 293 39 95

Çağrı Merkezi

7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz Çağrı Merkezi’nde, uzman operatörlerimiz aracılığı ile başvurularınızı 
kayıt altına alıyor, ilgili birime yönlendiriyor ve işlem sonucunda sizleri haberdar ediyoruz.

Çağrı Merkezi’ne ulaşmak için aramanız gereken numara:
444 40 35

* Çağrı Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
İZSU’ya ilişkin başvuruları ALO 185 numaralı hattan kabul etmektedir.

Muhtarlar Masası

Yerel yönetimin ilk kademesi olan muhtarlarımızın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile doğrudan ve 
kolay iletişim kurmalarını Muhtarlar Masası ile sağlıyoruz. 
Dilek, öneri ve şikâyetlerinizi muhtarlarınız aracılığı ile de bize ulaştırabilirsiniz. 
Hizmet odaklı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Muhtarlar Masası ile muhtarlarımızı 
faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmenin yanı sıra, onların teknik donanım ve 
sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyoruz.

Muhtarlarımız için iletişim numaralarımız:
Tel: 293 15 90 – 293 15 31 – 293 12 76
Faks: 293 19 26

Santral

Hafta içi 08.00 – 17.00 saatleri arasında gelen tüm çağrılara cevap vererek ilgili birime 
yönlendiriyor, ayrıca birimler arası ve dış arama yetkisi olmayan birimlerin görüşme 
yapabilmelerini sağlıyoruz.

Santral numaramız: 293 12 00

Merkez -1 Telsiz

Emniyet ekipleri, belediye birimleri ve ilçe belediyelerinden telsiz ve telefon aracılığıyla iletilen 
ihbarların en kısa sürede ilgili birime aktarılmasını sağlıyor, acil müdahale gerektiren anlarda 
birimler arası koordinasyon kuruyoruz.

Tel: 293 13 14 – 293 11 00 - 293 11 98  /  Faks: 293 10 99

                           

İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Kurtarma ve Sağlık ekibi AKS, 7 gün 24 saat kesintisiz acil 
yardım hizmeti vermektedir.

Trafik kazası, yangın, patlama, su baskını, doğal afet, can kurtarma durumlarında cep telefonu, 
sabit telefon ya da ankesörlü telefonlardan ücretsiz telefon hattı 110’u arayabilirsiniz.

Suç teşkil eden bir durumla karşılaştığınızı düşünüyor ve kolluk kuvvetlerine ihtiyaç duyuyorsanız 
Emniyet Genel Müdürlüğü acil ihbar ve yardım hattı 155’i aramalısınız.

Acil durum görüşmelerinde yetkililere, sakin bir ses tonu ve anlaşılır ifadeler ile bulunduğunuz 
adresi, acil durumun türünü ve tehlikede olan kişi sayısını bildiriniz.

 

ULAŞIM VE ULAŞIM KARTLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanına hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması 
için kara-deniz-demir yolu entegrasyonunu hedef edinerek ulaşım hizmetlerini sürdürür.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu taşıt seçenekleri arasında temel olarak otobüs, 
metro, banliyö sistemi, yolcu gemisi, arabalı vapur, bisiklet ve faytonlar yer alır.
Gitmek istediğiniz yere en kolay nasıl ulaşabileceğinizi öğrenmek için güzergâh ve taşıt 
seçeneklerinizi gösteren Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi’nden yararlanabilirsiniz.
Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi: asps1.unibel.com.tr
 
İzmirim Kart
Toplu ulaşım araçlarından yararlanmak için İzmir’de “İzmirim Kart” adı verilen elektronik kart 
sistemi kullanılır. İzmirim Kart, tüm toplu taşıma araçlarında geçerlidir ve kentin hemen her 
köşesinde bulunan İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan temin edilebilir. 
İzmirim Kart’ı yalnızca bir defa satın almanız yeterlidir. Kartın geçerlilik süresi yoktur. İster yetkili 
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan, ister aktarma merkezlerindeki otomatlardan 
dilediğiniz zaman ve dilediğiniz kadar bakiye yüklemesi yapabilirsiniz. Bakiyeniz, kartınızı taşıt 
araçlarında bulunan elektronik sayaçlara gösterdikçe azalır. Bakiye tükendiğinde karta yeniden 
yükleme yapmanız gerekir.
Size en yakın İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’nı www.eshot.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

90 Dakika Uygulaması
İzmir’de toplu ulaşım araçlarını tercih eden yolcuların İzmirim Kart bakiyelerinden 90 dakika 
içinde yalnızca ilk binişlerinde bilet ücreti düşer.
İzmirim Kart’ınızı araçlardaki elektronik sayaca göstermenizi takip eden 90 dakika boyunca, 
tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilirsiniz.
90 dakika sonraki ilk yolculukta kart bakiyenizden yeniden bir binişlik ücret düşer.

3-5 Bilet
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktaları’nda bulunan “3-5 Bilet” isimli kartlarla da yolculuk 
yapabilirsiniz. 3-5 Bilet üç farklı seçenekle satışa sunulur; iki binişlik, üç binişlik ya da beş binişlik 
alternatifleri mevcuttur. İzmirim Kart’tan farklı olarak 3-5 Bilet ile 90 dakika uygulamasından 
yararlanılamaz. 3-5 Bilet’e yeniden yükleme yapılamaz. 3-5 Bilet’in geçerlilik süresi ilk kullanım 
tarihinden itibaren 35 gündür.

Otobüs
Otobüs ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına ESHOT Genel Müdürlüğü 
tarafından sürdürülür.

İzmir şehir merkezinde otobüs seferleri 24 saat kesintisiz olarak gerçekleştirilir.
Baykuş adı verilen gece otobüsleri gece 12’den sabah 6’ya kadar bir saat arayla şehir merkezi 
Konak ile Evka-3, Tınaztepe, Gaziemir, Balçova ve Çiğli arasında karşılıklı hareket eder.
Otobüs sefer saatleri, hat numaraları ve güzergâhlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için ESHOT’un resmi 
internet sitesini ziyaret edebilir ya da çağrı merkezini arayabilirsiniz.
www.eshot.gov.tr    
Çağrı Merkezi: 320 0 320

Metro
Metro ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İzmir Metro A.Ş. tarafından 
sürdürülür. İzmir metro ağı kapsamında 17 metro istasyonu bulunur. Bunlar sırasıyla Fahrettin 
Altay, Poligon, Göztepe, Hatay, İzmirspor, Üçyol, Konak, Çankaya, Basmane, Hilal, Halkapınar, 
Stadyum, Sanayi, Bölge, Bornova, Ege Üniversitesi ve Evka – 3 istasyonlarıdır. Hilal, yolcuların 
banliyö sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur. Halkapınar, hem banliyö sistemine 
geçiş istasyonu hem de otobüslerin aktarma merkezidir. Fahrettin Altay istasyonundan da 
otobüslerin aktarma merkezine ulaşılabilir. Metro sefer saati ve ücretlerine ilişkin ayrıntılı bilgi 
için Metro A.Ş. resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
www.izmirmetro.com.tr

Banliyö
İzmir’de banliyö ile toplu ulaşım hizmetleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD’nin %50 
ortaklığı ile kurulmuş olan İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi A.Ş, kısa adıyla İZBAN tarafından 
sürdürülür. İZBAN ağı kapsamında, Cumaovası ile Aliağa arasında yer alan 32 istasyon bulunur.
Hilal, yolcuların metro sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur.
Halkapınar ise hem metro sistemine geçiş istasyonu, hem de otobüslerin aktarma merkezidir.
İZBAN sefer ve ücretlerine ilişkin bilgi için İZBAN internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
www.izban.com.tr

Yolcu Gemisi ve Arabalı Vapur
Yolcu gemisi ve arabalı vapur ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına 
İZDENİZ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Yolcu gemisi seferleri Bostanlı, Karşıyaka, Bayraklı, Alsancak, Pasaport, Konak, Göztepe ve 
Üçkuyular olmak üzere 8 iskeleden yapılır.
Günübirlik tatil yaparak denizin tadını çıkarmak isteyenler için yaz sezonu boyunca Yassıcaada’ya 
da yolcu gemisi seferleri düzenlenir. 
Arabalı vapur seferleri ise Üçkuyular ve Bostanlı iskeleleri arasında şehir içi trafiğine girmeden 
keyifli, güvenli ve hızlı yolculuk imkânı sağlar.
Yolcu gemilerinin ve arabalı vapurların sefer saat ve tarifelerini iskelelerden temin edebileceğiniz 
broşürlerden ya da İZDENİZ resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.
www.izdeniz.com.tr

Bisiklet
İzmir’de motorlu araç kullanımını azaltmak, çevre kirliliğini ve trafik sorununu en aza indirmek ve 
sağlıklı yaşamı özendirmek amacı ile kent bisikleti kiralama sistemi BİSİM oluşturulmuştur.
Şehir merkezinde sahil şeridi boyunca rastlayacağınız bisiklet istasyonlarından dilediğiniz saatte 
bisiklet kiralayabilir, bisikletinizi istediğiniz güzergâhta kullanabilir ve herhangi bir istasyona 
bırakabilirsiniz.
BİSİM sistemi ile ister kredi kartı kullanarak, ister sisteme üye olarak bisiklet kiralayabilirsiniz.
Üyelik işlemleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
BİSİM üyesi olmak, kira ücretlerini öğrenmek, kira koşulları ve istasyonlar hakkında ayrıntılı 
bilgiye ulaşmak için BİSİM resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz.
www.bisim.com.tr  
Tel: 433 51 55

Fayton
İzmir’de ulaşım seçeneklerinin en keyiflisi kentin simgesi haline gelen faytonlardır.
Fayton hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Tarihi görünüşü örnek alınarak özgün modeline uygun yapılan Victoria Klasik tipi modern 
faytonlar, özel giyimli, sürüş, davranış, duruş ve yabancı dil eğitimi almış sürücüler tarafından 
idare edilir ve Haflinger cinsi atlar ile çekilir.
Siz de bu keyfi yaşamak için İzmir Limanı, Gündoğdu Meydanı ya da Konak Pier istasyonlarından 
faytona binebilir, dilerseniz sahil şeridinde, dilerseniz tarihi noktalara doğru nostaljik bir gezinti 
yapabilirsiniz.
Ayrıca, özel günlerinizde önceden randevu almak ve gerekli ödemeleri karşılamak kaydıyla 
fayton kiralayabilirsiniz.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Tur Otobüsleri
İzmir’i, şehir merkezinde panoramik bir tur atarak tanımak isteyen yerli ve yabancı turistler için 
tasarlanan üstü açık tur otobüsleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından işletilir.
Otobüslerde Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca anlatımların yapıldığı rehber 
kulaklıklar bulunur. Ayrıca 6 dilde hazırlanmış güzergâh haritalı İzmir broşürleri de tur 
otobüslerini kullanan yolculara hediye edilir.
Tur otobüsleri için alınan biletler 24 saat geçerlidir. Otobüslerden güzergâh üzerindeki herhangi 
bir durakta inebilir ve aynı biletle yeniden binebilirsiniz.
Panoramik şehir turları saat 09.30’da başlar. Her 30 dakikada bir hareket eden otobüslerin son 
sefer saati ise 16.00’dır.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Kayıp Eşya
Otobüs, metro, banliyö, yolcu gemisi ya da arabalı vapurda eşyanızı unutursanız kayıp eşya 
bürolarına danışabilirsiniz.
ESHOT – İZULAŞ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: 544 Sok. No: 2 Yağhaneler - Konak / İzmir 
Tel: 250 29 77
Kayıp eşyanızın durumunu www.eshot.gov.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Kayıp Eşya Formu’nu doldurarak da 
sorgulayabilirsiniz.
METRO Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Halkapınar İstasyonu / İzmir
Tel: 461 54 45 / Dahili: 9255
İZBAN Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Salhane İstasyonu / İzmir
Tel: 398 32 32
İZDENİZ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Bostanlı Vapur İskelesi Bostanlı / İzmir
Tel: 330 50 71

ULAŞIM KARTLARI

Toplu ulaşım kartları ile ilgili tüm işlemler ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları 
Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülür.
Kart talebi, yenileme, çalınma-arıza bildirimi, bakiye itirazı, dolum-kullanım bilgi talebi gibi 
ulaşım kartlarına ilişkin her konuda Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne danışabilirsiniz.
Adres: Milli Kütüphane Cad. No: 10/1C Konak – İzmir
Tel: 483 64 63

ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI

Engelli Bireyler
Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan kişiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen 
Engelli Kimlik Kartı ya da daha önce verilen Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Engelli 
Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanlarını görevli personele göstererek toplu ulaşım araçlarından 
ücretsiz faydalanır. 
Kartlarında “Ağır Engelli” olarak belirtilen ya da “Ulaşımda Refakatçi Hakkı Vardır” ibaresi bulu-
nan kişiler ise kendileri ile birlikte bir refakatçi ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlana-
bilir.
65 Yaş ve Üzeri 
İzmir’de 65 yaş ve üzeri herkes, nüfus cüzdanlarını yetkili görevlilere göstererek toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

Şehit Aileleri
Şehit Aileleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen Şehit Ailesi Kartı ya da 
ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından verilen bakiye 
gerektirmeyen İzmirim Kart ile toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabilir.

Gaziler
Gaziler ve gazi yakınları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kendilerine verilen 
Gazi Kartı ya da Gazi Ailesi Kartı ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

ÜCRETSİZ ULAŞIM KARTLARI

TÜİK Kartı: Sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için alanda 
görevlendirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) personeli, görev süresince, toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

PTT Kartı: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT bünyesinde dağıtıcı olarak görev yapan 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur personel toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Zabıta Kartı: İzmir sınırları içindeki belediyelerde çalışan zabıta memur personel toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

Basın Kartı: Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen Sarı Basın Kartı sahibi  
basın mensupları toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Polis Kartı: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapan 
emniyet hizmetleri sınıfı personeli toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Orman Muhafaza Kartı: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza 
memurları resmi üniformalı oldukları sürece toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanır.
 
İNDİRİMLİ ULAŞIM KARTLARI

Öğrenci Kartı: Öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından verilen Öğrenci Kartı ile toplu 
ulaşımdan indirimli faydalanır. Öğrenci kartı öğretim yılı başında okul idareleri tarafından 
gerçekleştirilen toplu başvurular aracılığı ile hazırlanır. Toplu başvurudan yararlanamayan 
öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü resmi internet adresi www.eshot.gov.tr üzerinden bireysel 
başvuruda da bulunabilir. İzmir dışında öğrenim gören öğrenciler indirimli seyahat edebilmek için 
üniversitelerinden aldıkları kimlik kartları ya da öğrenci belgesi ile ESHOT Genel Müdürlüğü 
resmi internet adresi üzerinden bireysel başvuruda bulunabilir.
 www.eshot.gov.tr

Öğretmen Kartı: Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma 
Bakanlığı’na bağlı örgün eğitim kurumlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 
kadrolu olarak çalışan eğitim ve öğretim sınıfı personeli Öğretmen Kartı ile toplu ulaşım 
araçlarından indirimli olarak yararlanır.

60 Yaş Kartı: İzmir sınırları içinde ikamet eden 60-65 yaş arası kişiler, günün her saatinde 
öğrenci tarifesi ödeyerek toplu ulaşımdan indirimli yararlanır. 

ÇEVRE

İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre ve insan sağlığını korumak ve iyileştirmek amacı ile çevre 
kirliliğine yol açan her türlü kirleticiye karşı gerekli önlemleri alır ve ilgili denetimleri sürdürür.

Evsel Atıklar
İzmir’de çöp konteynerlerinde biriken evsel atıkların özel atık toplama araçları ile toplanması, 
sokaklar söz konusu olduğunda ilçe belediyelerinin, ana arterler söz konusu olduğunda ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundadır.
İlave çöp konteyneri konulması, çöp konteynerlerinin yıkanması gibi talepler ya da çöplerin 
düzenli toplanmaması ya da toplanırken gürültü yapılması gibi şikâyetlere ilişkin başvurular 
sokak konteynerleri ile ilgili ise ilçe belediyelerine, cadde konteynerleri ile ilgili ise İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmelidir.

Tıbbi Atık
Hastaneler, veteriner klinikleri, poliklinikler, tıbbi tahlil laboratuvarları, muayenehaneler ve diş 
kliniklerinden çıkan tıbbi atıklar, konusunda yetkin eğitimli personel aracılığı ile özel araçlarla 
toplanır ve sterilizasyonu gerçekleştirilmek üzere çevreye zarar vermeden bertaraf tesislerine 
iletilir.

Sanayi Atıkları
Evsel nitelikli ya da düzenli depolama kriterlerine uygun ve analizi yapılmış sanayi atıkları, ilgili 
firmalar tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Düzenli Çöp Depolama Tesisi’ne getirildiği 
takdirde bertaraf edilir.

Moloz Atıkları
Çeşitli kurum ve kuruluşlar inşaat ya da yıkıntı atıklarını, ilçe belediyelerinden Ek-2 belgesi 
aldıktan sonra izinli taşıyıcılar aracılığı ile yasal moloz depolama alanlarına bırakabilir.
İzmir’deki moloz depolama alanlarını öğrenmek, inşaat ya da yıkıntı atıklarını uygun alanlara 
bırakabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak 
başvuruda bulunabilirsiniz.

İlaçlama ve Haşere ile Mücadele Çalışmaları
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca modern yöntemlerle sürekli olarak sivrisinek ile 
mücadele çalışmaları gerçekleştirir.
Hamamböceği, bit, pire, karasinek gibi haşere ve fare mücadelesi için ise hem iç hem de dış 
mekânlara özel ilaçlama çalışmaları yapılır. 
Sokak ve caddelere yerleştirilen çöp konteynerleri haşere üremesine karşı düzenli olarak ve 
talep üzerine ilaçlanır.

İhtiyaç duyduğunuz ilaçlama çalışması için Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü’nü 
arayabilirsiniz. 

Tel: 293 37 14 - 15

Hava Kirliliği
Karşıyaka, Bornova, Güzelyalı ve Alsancak’ta bulunan modern hava kirliliği ölçüm istasyonlarında 
yapılan ölçümlerle hava kirliliği değerleri 24 saat aralıksız olarak izlenir.
Hava kirliliği denetim ekibi, kalitesiz yakıt kullanan, satan ya da kalorifer, kazan, baca bakım ve 
temizliklerini yapmayan konut, işyeri ve sanayi tesislerini tespit eder. Kirliliğin önlenebilmesi için 
denetimleri yapar ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
Hava kirliliğine sebep olduğunu düşündüğünüz kişi ya da kuruluşları Hava Kirliliği Denetim 
Birimi’ne bildirebilirsiniz.

Tel: 293 13 84

Gürültü Kirliliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi yalnızca birinci sınıf gayri sıhhi işletmelere ilişkin gürültü kirliliği 
denetimlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. 
Gürültü kirliliğine yol açan diğer her türlü kurum, kuruluş ya da konutların denetimi ilçe 
belediyelerinin görevidir.
Bu nedenle eğer gürültü kaynağı birinci sınıf gayri sıhhi işletme ise HİM’e başvurabilir, değil ise 
başvurunuzu ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi uyuşmazlıkların çözümünde konu ile ilgili uzman ekip ve teknik 
destek sağlar.

Körfez Denetimi
İzmir Körfezi’ne atık bırakan, limanda yük alımı ve boşaltımı sırasında çevre kirliliği yaratan 
gemileri Körfez Denetim Ekibi kontrol eder. Deniz yüzeyindeki atıkları toplayarak körfezin temiz 
tutulmasını sağlar.
Denize atık madde bıraktığını tespit ettiğiniz kişi, kurum ya da kuruluşlara ilişkin bildirimlerinizi 
Körfez Denetim Şefliği’ne iletebilirsiniz.

Tel:  293 14 26 

SU VE KANALİZASYON İŞLEMLERİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İZSU; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları 
dahilinde yaşayanların içme suyu ve atık su hizmetlerini, çevre ve insan sağlığını esas alarak, 
etkin, verimli ve kesintisiz olarak yürütür.
Su ve atık su işlemlerine ilişkin ihtiyaç duyduğunuz her konuda danışmak için 185 numaralı 
telefon hattını arayabilir ya da Cumhuriyet Bulvarı No: 16 - Konak adresinde bulunan İZSU Genel 
Müdürlüğü’nü ziyaret edebilirsiniz.

YENİ ABONE
Yeni abonelik için gerekli belgeler:
•  Yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı) aslı ve fotokopisi
•  Numaralandırma krokisi ya da belgesi aslı ve fotokopisi
•  Tapu aslı ve fotokopisi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Kanal ruhsatnamesi
•  DASK (Doğal Afet Sigortası) belgesi (15.06.2004 tarihinden sonra yapı kullanma izin belgesi 
almış olanlar için)
Abone ücreti, ilgili yetkililer tarafından tespit çalışması yapıldıktan sonra, bağlanacak suyun 
şebekeye olan mesafesi, çapı gibi özellikler dikkate alınarak belirlenir.
Piyasadan temin edeceğiniz yeni su sayacı; İZSU standartlarına uygun, gliserin korumalı ve yaş 
tip su sayacı olmalıdır.

SAYAÇLAR
Sayaç Değiştirme
İZSU Genel Müdürlüğü ya da ilgili şube müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunmanız halinde, 
“sayaç değiştirme bülteni” düzenlenir ve arızalı olduğu tespit edilen sayaç değiştirilir.
Sayacın sarfiyat göstermediği dönemler için ise geriye dönük kıyas tahakkuku yapılarak ödeme 
miktarı belirlenir.

Su Faturasına İtiraz
Su faturasında belirtilen kullanım ve ödeme miktarlarının hatalı olduğunu düşünüyorsanız bağlı 
bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz.
İtiraz durumunda, sayacınızın kontrolü için İZSU tarafından düzenlenen dilekçe Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’ne gönderilir.
Faturaya itirazda bulunduysanız, işlem sonuçlanana kadar ödemeyi izinli duruma getirme 
talebinde bulunabilirsiniz.

Kontrol sonucunda sayacınız arızalı çıkarsa ve fatura bedelinizi itiraz öncesinde yatırmış iseniz 
ödemiş olduğunuz tutar, isteğinize bağlı olarak ya müteakip ödemenizde otomatik olarak 
düşürülür ya da tarafınıza ödenir.

Abonelik Dondurma (Geçici Kapama İşlemi)
Belirli bir süre için kullanılmayacak konut ya da iş yeri için geçici kapama işlemi yapılabilir. 
Geçici kapama uygulanacak tarihler verilen dilekçede belirtilmelidir.
Bu işlemin gerçekleşmesi için, abone numaranıza kayıtlı herhangi bir borç bulunmaması 
gerekmektedir. Bu durumda, abone servisi sayacı sökmeden geçici kapama işlemi yapabilir. 
Geçici sürenin bitimine kadar sarfiyat faturası düzenlenmez.

Abone İptal İşlemi
Aboneliğinizin iptalini istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurunuz.
Abone numarasına kayıtlı tüm borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız. 
Sayaç söküm işlemi yapıldıktan sonra abone teminatı tarafınıza iade edilerek işlem tamamlanır.

İsim değişikliği
Abone ismi değişikliği talep ediyorsanız, bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ve 
kimlik fotokopisi, DASK poliçesi, tapu ya da ikametgâh belgesi ile birlikte başvurunuz. 
Abone numaranıza kayıtlı tahakkuk ve tahsilat borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız.  
Başvurunuz sonucunda teminat ücreti alınarak sözleşme imzalanır ve işlem tamamlanır.
 
Su açma işlemi
Yazılı talepte bulunarak yerinden kaldırdığınız sayacınızı yeniden bağlamak ya da kesilen 
suyunuzu yeniden açtırmak istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne 
başvuruda bulunabilirsiniz. 
Sayacınız borcunuzdan ötürü yerinden kaldırıldıysa ya da borç nedeni ile suyunuz kesildiyse 
gerekli ödemeyi yaptığınız takdirde sayacınız yeniden takılarak, suyunuz açılır.

Çok Sayaçtan Tek Sayaca 
Apartmanınızda her daireye ait ayrı sayaçlarınızı söktürmek ve hidrofor sistemi ile ortak 
su kullanmak istiyorsanız, apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu çok sayaçtan tek sayaca 
geçiş sağlanır.

Tek Sayaçtan Çok Sayaca Geçiş
Tek sayaçla hidrofordan ortak su kullanıyorsanız ve sayaçlarınızın ayrılarak farklı abonelikler 
oluşturulmasını istiyorsanız apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu tek sayaçtan çok sayaca 
geçiş sağlanır.

İZSU Şebekesi Dışındaki Kaynaklardan Temin Edilen Suyun Kullanılması

İZSU şebekesi dışındaki kaynaklardan temin ettiğiniz suyu kullanıyorsanız, ilgili İZSU Şube 
Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak Atık Su Abonelik Sözleşmesi imzalamanız gerekir.
Abonelik ücreti, sözleşme imzalandıktan ve sayaç bağlandıktan sonra ilk sarfiyat faturasına 
eklenir.

Ayrıca İZSU Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak için Alo 185 numaralı hattı arayarak;
•  Su ve kanalizasyon şebeke arızalarını günün her saati bildirebilir,
•  Semtinizdeki planlı su kesintilerini öğrenebilir, 
•  Kaçak su kullanımlarını ihbar edebilir,
•  Dış mekânlardaki kanallardan kaynaklanan koku şikâyetlerinizi iletebilirsiniz.

Yaşadığınız bölge ile ilgili, 
•  Yağmur suyu ızgarası
•  Su tahliye hattı yenilemesi
•  Dere ıslahı yapımı
•  Dere üstü yaya köprüsü yapımı talebinde bulunabilirsiniz.
Dilek, öneri ve şikâyetleriniz ilgili birimlere aktarılacak, tarafınıza en kısa sürede geri dönüş 
yapılacaktır.

İZSU’nun sağladığı tüm hizmetlere ilişkin ayrıntılı bilgi için: 
www.izsu.gov.tr

İMAR İŞLERİ 

Parsel planlama, numaralandırma, yapı ruhsatı verme, yapı kullanım izni verme, ruhsatsız/kaçak 
yapılaşmayı önleme gibi her türlü imar uygulaması yetki ve sorumluluğu ilçe belediyelerine aittir.
Söz konusu konulara ilişkin başvurularınızı ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile İmar Denetim Dairesi 
Başkanlığı görev yetki ve sorumlulukları ise;

•  İmar yönetmeliği, yüksek yapılar yönetmeliği, otopark yönetmeliği uygulama esasları gibi 
gerekli yönetmelikleri hazırlamak, mevcut yönetmeliklere ilave ya da düzenlemeler yapmak,
•  İlçe belediyelerine esas olmak üzere otopark bölge sınırları bedellerini saptamak ve 
güncelleştirmek,
•  Yüksek Yapılar Yönetmeliği gereğince İnceleme Kurulu’nu toplayarak alınan kararları talep 
sahibine ve ilgili meslek odalarına bildirmek,
•  İmar denetimleri yapmak,
•  İmar mevzuatına ilişkin uygulamaları değerlendirmek ve uygulama birliğini sağlayıcı ve 
bağlayıcı koordinasyon kararları almak, uygulanmasını denetlemektir.

ALTYAPI KOORDİNASYON HİZMETLERİ

Altyapı koordinasyon hizmetlerinin başlıca amacı; şehrin temel altyapı çalışmaları için gerekli 
izinlerin sağlanması, çalışmaların denetiminin gerçekleştirilmesi ve koordinasyon içinde sonuca 
ulaştırılmasıdır.

Bunlar arasında öncelikli olarak:
•  İçme suyu ve kanal projeleri,
•  Elektrik, gaz, telefon, fiberoptik bağlantı hattı projeleri,
•  Banliyö ve metro enerji besleme projeleri,
•  Yollar ve kaplama hizmetleri yer alır.

Bu kapsamda, İzmir içinde altyapı çalışması yapmak isteyen kamu kurum-kuruluşları, 
özel-tüzel şahıslar AYKOME’ye müracaat ederek kazı izni almalıdır. 

İzinsiz veya ruhsata aykırı yapılan çalışmalarda iş durdurulur ve cezai işlem uygulanır.

Denetim ve tuhsat işlemleriniz için Altyapı Koordinasyon Merkezi’ni arayabilirsiniz.
Tel: 293 40 24 – 293 14 04

İLAN VE REKLAM DÜZENLEME İŞLERİ

İlan, reklam ve tanıtım araçlarının kullanımı İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam 
Yönetmeliği uyarınca düzenlenir. Söz konusu yönetmeliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi 
internet adresi www.izmir.bel.tr üzerinde bulunan dokümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

İlan ve reklam uygulamalarını bağlı bulunduğunuz ilçe sınırları içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız ilçe belediyesine, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’ne 
izin başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü iletişim bilgileri:
Tel: 293 42 44 
E-posta: kentestetigi@izmir.bel.tr

VETERİNERLİK HİZMETLERİ

Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların bakımı ve denetimi; mesai saatleri içinde öncelikli olarak 
bulundukları ilçe belediyelerinin, saat 18.00’den sonra ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
sorumluluğundadır. Sokak hayvanlarına ilişkin bakım, kısırlaştırma ya da gürültü konularında 
başvurularınızı bağlı bulunduğunuz ilçe belediyesine iletebilirsiniz.

Ancak engelli, ağır hasta ve kendine bakamayacak durumda olan ya da toplumla uzlaşamayan 
saldırgan sokak köpekleri ile sahipleri tarafından bakılamayan evcil köpekler İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Işıkkent Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne kalıcı olarak kabul 
edilir.

Saldırgan sokak köpeklerinin bakımevine kabulü, ancak bir kişinin yaralanmasına sebep olduğu 
ve o kişi yaralanmaya ilişkin doktor raporu beyan ettiği takdirde gerçekleşir.

Yaralı sokak hayvanları tedavi, kısırlaştırma ve aşı işlemleri yapıldıktan sonra (köpekler kulak 
küpeleri takılarak, kediler ise kulaklarına işaret bırakılarak) alındıkları bölgeye geri bırakılır.

Bakımları yapılmak üzere belediyeler tarafından alıkonulan sokak hayvanları 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu’na göre alındıkları yere geri bırakılmak zorundadır.

Köpek sahibi olmak isterseniz İzmir Büyükşehir Belediyesi Işıkkent Köpek Bakımevi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’ne güvenle başvurulabilirsiniz. Merkezden sahiplenilen köpeğiniz size 
aşıları yapılmış ve kısırlaştırılmış olarak ücretsiz teslim edilir.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunu gereğince yerel yönetimlerin sahipli hayvanlara hizmet 
vermesi yasaklanmıştır.
 
Yaralanmış sahipsiz sokak hayvanları için İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri 
Şube Müdürlüğü Acil Müdahale Ekibi’ne ulaşmak için:
293 39 80

ZABITA HİZMETLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehir içinde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için zabıta 
hizmetleri sürdürür. Bunu yerine getirirken kurallara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen 
ceza ve diğer yaptırımları uygular.

•  Çevreye zarar verdiği tespit edilen kuruluşların geçici olarak mühürlenmesi, kapatılması, 
işyeri sahipleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması,
•  Sebze ve meyve haline getirilen kaçak sebze meyveye el konulması, getirenler hakkında 
para cezası uygulanması,
•  İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliğine aykırı reklam panoları, bez afiş, tahta pano, levha ve 
tentelerin toplatılması, sahipleri hakkında para cezası uygulanması İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanlığı görevleri arasındadır.

Seyyar satıcıların yakalanması, mallarına el konulması, sağlığa zararlı ürünlerinin imha edilmesi, 
ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır.

Bu konulara ilişkin dilek, öneri ve şikayetlerinizi 444 40 35 numaralı telefondan HİM’e 
iletebilirsiniz.

Hatalı park eden araçların çekilmesi, kurtarılması ve götürülmesi yetki ve sorumluluğu ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda değil, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndedir.

EŞREFPAŞA HASTANESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, toplumun her kesimine kaliteli sağlık hizmeti 
sunan, ileri teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü bir sağlık kuruluşudur.
200 yatak kapasitesi, 9 ameliyat odası, 2 doğumhanesi bulunan Eşrefpaşa Hastanesi 600’e yakın 
personeli ile hızlı, güvenli ve etkili bir hizmet anlayışı oluşturma hedefi ile çalışır.

Hizmet Birimleri    

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Plastik Cerrahi    Aile Hekimliği   

Ortopedi ve Travmatoloji   Anestezi    Göğüs Hastalıkları  

Genel Cerrahi    Beslenme ve Diyet   Nöroloji   

Üroloji     Biyokimya Laboratuvarı  Kardiyoloji   

Göz     Patoloji Laboratuvarı   Psikiyatri   

Diş     Mikrobiyoloji Laboratuvarı  Dahiliye   

Radyoloji    Uyku Bozuklukları   Dermatoloji   

KBB     Spor Hekimliği   Enfeksiyon Hastalıkları 

Kadın Hastalıkları ve Doğum İlkyardım Eğitim Merkezi  Fizik Tedavi ve 

Çocuk ve Ergen Ruh    
Sağlığı ve Hastalıkları   

Ambulans Hizmeti

Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde iki adet kırmızı kuşaklı acil yardım ambulansı, 5 adet mavi 
kuşaklı hasta nakil ambulansı ve 1 adet tam teşekküllü diş sağlığı taraması ve tedavi hizmetleri 
aracı bulunur.
Ambulans ile nakil hizmetinden yararlanmak isterseniz www.esrefpasahastanesi.izmir.bel.tr 
adresinde bulunan Ambulans Talep Formu’nu doldurabilir ya da dilekçe yazarak Eşrefpaşa 
Hastanesi Başhekimliği’ne başvurabilirsiniz.

HUZUREVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi 70 dönüm arazi üzerinde bir adet çok katlı 
bina ve ikisi ağır bakım (geriatri) servisi olmak üzere 12 adet tek katlı servisten oluşur. Çok katlı 
binasında, 264 yaşlıya, 44 yaşlı kapasiteli ağır bakım servisinde ise hastalığı ağır seyreden 
yaşlılarımıza hizmet verir.

Huzurevine Kabul Şartları
•  60 yaş ve üzeri yaşta olmak
•  Günlük yaşam faaliyetlerini (yeme, içme, tuvalet gibi)bağımsız yapabilecek nitelikte olmak
•  Yatalak ya da devamlı yatarak tıbbi tedavi ve bakıma ihtiyacı olmamak
•  Beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını karşılamasına engel olacak sakatlığı ve bir hastalığı 
bulunmamak
•  Ruhsal sağlığı yerinde olmak
•  Bulaşıcı ve sürekli tedaviyi gerektiren ağır hastalıklara sahip olmamak
•  Uyuşturucu madde ve alkol kullanmamak
•  Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu Sosyal İnceleme Raporu ile saptanmış olmak

Başvuru Evrakları 
•  Başvuru dilekçesi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Ekonomik durum araştırma belgesi
•  4 adet fotoğraf 
•  Sağlık kurulu raporu (huzurevine yerleşme aşamasında istenir)

Verilen Hizmetler
•  Diyetisyen kontrolünde hazırlanan üç öğün yemek
•  Ara öğün olarak çay ve süt servisi
•  Doktorlar tarafından verilen poliklinik hizmeti
•  İleri tetkik ve tedavi için Eşrefpaşa Hastanesi’ne ve diğer hastanelere sevk işlemleri
•  Üç aylık rutin kan ve idrar taraması yaptırılması
•  Yıllık portör ve akciğer taraması yaptırılması
•  Uzman doktorlar tarafından önerilmişse fizik tedavi hizmeti
•  Sağlık durumu uygun yaşlılar için spor merkezi
•  Haftada bir gün çamaşır yıkama, ütüleme hizmeti
•  Sosyal aktiviteler (gezi, spor ve yürüyüş faaliyetleri, koro çalışmaları, yemek organizasyonları)
•  Sosyal servis ekibi tarafından sürdürülen psiko – sosyal destek çalışmaları
•  Kütüphane hizmeti
•  Elişi atölyesi
•  Hobi bahçeleri

Adres: Çamlık Mahallesi Menderes Caddesi No: 418 Gürçeşme-Buca / İzmir
Tel: 293 17 91
GÜÇSÜZLER EVİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Örnekköy’deki 
Müyesser Turfan Güçsüzler Evi, özellikle soğuk kış aylarında, çeşitli kaynaklardan gelen 
bildirimler doğrultusunda sokakta yaşayan evsiz vatandaşlara yemek ve barınma olanağı sağlar.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılır, ihtiyaç halinde Eşrefpaşa 
Hastanesi’nde tedavileri gerçekleştirilir. 3 ay olarak belirlenen barınma hakkı süresi ihtiyaç 
durumuna göre uzatılabilir.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşlardan yaşı uygun olanlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
İzmir İl Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar ile huzurevi ya da bakım merkezlerine 
yerleştiriliyor, çalışabilecek durumda olanlar ise Türkiye İş Kurumu İŞKUR’a yönlendirilerek iş 
bulmaları sağlanıyor.

Adres: 7449 Sok.  No: 16 Zübeyde Hanım  Mah. Örnekköy – Karşıyaka / İzmir
Tel: 361 71 51

Şiddet gören, maddi gücüne el konan, istemediği halde ilişkiye zorlanan, aşağılanan ya da 
ayrımcılığa uğrayan kadınlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi var.
Tüm kadınlar Kadın Danışma Merkezi’nden ücretsiz psikolojik, hukuki ve sosyal danışmanlık 
hizmeti alabilir, dilerse çocukları ile birlikte Kadın Sığınma Evi’ne konuk olabilir.

Kadın Danışma Merkezi iletişim bilgileri: 
 
Adres: Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü
Kültürpark Fuar Alanı – İzmir
Tel: 293 4 293    Faks: 445 30 88
E-posta: kadindanisma@izmir.bel.tr
kadindanisma.izmir.bel.tr

YARDIMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de yaşayan herkesi zor gününde de yalnız bırakmamayı hedef 
edinerek faaliyetlerini sürdürür. Bu amaçla ihtiyaç sahibi kişilerin sosyal hayata katılımını, sadece 
yardım dağıtarak değil, sorunlarına kalıcı çözüm üreterek destekler.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na aşağıdaki konularda 
başvurabilirsiniz. 

 

KENT EKMEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği tüm kültür sanat etkinliklerinin ayrıntılı bilgisine 
www.izmir.bel.tr/Kultursanat adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Bu adres üzerinden dilerseniz, gitmek istediğiniz konser, tiyatro, sergi ya da sinema için bilet satın 
alabilir, kültür sanat merkezlerine ilişkin detayları araştırabilir ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi 
kültür sanat haberlerini okuyabilirsiniz.

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
Adres: Mithatpaşa Caddesi No: 1087 Güzelyalı / İzmir
Telefon: 293 38 18
www.aassm.org.tr

İZMİRSANAT
Adres: Kültürpark Fuar Alanı 26 Ağustos Kapısı yakını
Telefon: 293 40 49
www.izmirsanat.org.tr

İSMET İNÖNÜ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
Adres: Kültürpark Fuar Alanı Lozan Kapısı yakını
Telefon: 293 46 04 

ATATÜRK FUAR AÇIKHAVA TİYATROSU
Adres: Kültürpark Fuar Alanı
Telefon: 293 17 05

AHMET PİRİŞTİNA KENT ARŞİVİ VE MÜZESİ
Adres: Şair Eşref Bulvarı No: 1-A Çankaya / İzmir
Telefon: 293 39 00
www.apikam.org.tr

ÇETİN EMEÇ SANAT GALERİSİ
Adres: 900 Sokak No: 17 Hisarönü / İzmir
Telefon: 293 35 22

BORNOVA AŞIK VEYSEL AMFİ TİYATRO
Telefon: 293 19 47 

TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI KÜLTÜR MERKEZİ
Telefon: 293 10 91

SPOR AKTİVİTELERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları yüzmeden futbola, basketboldan tekvandoya 21 ayrı 
branşta, 11 merkezde sporcu yetiştiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi spor okullarına ve spor merkezlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için:
www.ibsbspor.org
Adres: Celal Atik Spor Salonu Kültürpark Fuar Alanı / İzmir
Tel: 445 67 54
E-posta: bilgi@izmirbsbspor.org 

ASARLIK SPOR KOMPLEKSİ SPOR OKULU
Masa tenisi salonu, basketbol, jimnastik, pilates, tekvando, judo, kondisyon ve güreş eğitimleri 
Asarlık Spor Kompleksi Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Salon çevresinde ayrıca, 2 adet açık alan basketbol sahası ve 2 adet futbol sahası bulunur.
Adres: Evka-4 Spor Tesisleri 
Tel: 351 38 66 

ASARLIK ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU
Badminton, step, aerobik, sağlıklı yaşam, basketbol eğitimleri Asarlık Çok Amaçlı Spor 
Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21

BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI
Tenis eğitimleri Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilir.
Adres: Kızılay Mahallesi 506 sok. Bornova / İzmir
Tel: 293 38 76
 
BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI BUZ SPORLARI SALONU
Buz Hokeyi, buz dansı, artistik patinaj, senkronize buz dansı eğitimleri Bornova Aşık Veysel 
Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 293 42 12

EKREM AKURGAL YAŞAM PARKI BAYRAKLI SPOR OKULU
Basketbol, voleybol, futbol, step, aerobik, pilates, jimnastik ve tekvando eğitimleri Ekrem Akurgal 
Yaşam Parkı Bayraklı Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21 
 

HALKAPINAR ATATÜRK SPOR SALONU SEHA AKSOY ATLETİZM PİSTİ
Atletizm eğitimleri Halkapınar Atatürk Spor Salonu Seha Aksoy Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21
 
İNCİRALTI SPOR TESİSLERİ BALÇOVA
Faydalanmak isteyen sporseverler için halı saha, voleybol, açık basketbol alanları ile tenis 
kortları bulunmaktadır.  
Tel: 278 06 00 

İNCİRALTI KAYIK ALANI
Kano eğitimleri bu bölgede düzenlenmektedir.
Tel: 425 04 21

BOSTANLI REKREASYON ALANI TESİSLERİ
Tenis eğitimleri düzenlenmektedir.
Ayrıca rekreasyon alanında faydalanmak isteyen sporseverler için 4 tenis kortu, 3 basketbol 
sahası, bir adet de kondisyon aletleri parkı bulunur.
Tel: 362 48 28 
 
BAYRAKLI ÇİÇEK FUTBOL SAHASI
Tel: 345 87 47
 
YEŞİLYURT FUTBOL SAHASI 
Tel: 228 75 75

Vefat eden vatandaşın ölüm raporu; bağlı bulunduğu belediyenin sağlık işleri müdürlüğünden 
veya sağlık ocağı doktorundan alınır.
Vefat gece geç saatlerde olmuş ise doktordan veya sağlık kurumundan ölüm raporu alındıktan 
sonra Mezarlıklar Müdürlüğü’nün ALO 188 No’lu telefonunu arayıp bilgi veriniz. 
Araç kısa sürede gelir ve cenaze teslim alınır. 
İşlemler için sabah Ölüm Raporu ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile ilçe belediyesi sağlık işleri 
müdürlüğüne müracaat edilir. Ölüm Raporu, Gömü İzin Belgesi’ne dönüştürülür. 
Hastanede vefat olduğunda, Gömü İzin Belgesi hastane tarafından düzenlenir. 
Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanını getirmeyi unutmayınız. 
Gömü İzin Belgesi alınan cenazelerin defin işlemleri Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe’de ikamet 
ediyorsa Soğukkuyu Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde; Buca ve Gaziemir ilçelerinde ikamet 
ediyorsa Buca Kaynaklar Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde veya istek doğrultusunda 
Yenişehir’de bulunan Mezarlıklar Müdürlüğü Defin İşlemleri Servisi tarafından, mesai saatlerinde 
yapılır.
Daha önce aile kabristanı almış olanların yeni vefatlarında gömü işlemlerinde “aile kabristanı” 
olduğuna dair belgeyi de getirmeleri gerekmektedir. Defin işlemleri esnasında yıkama, araç, 
morg, gömü yeri ve ruhsat ücreti tahsil edilir. 
Vefat edenin ölüm raporunu 3 gün sonra merkezden alabilirsiniz. 
Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek durumda olanlar, muhtardan Fakir 
İlmühaberi getirdikleri takdirde  tüm işlemleri ücretsiz yapılır; vefat eden Doğançay Mezarlığı’na 
defnedilir. 
Cenazenin başka bir şehre nakli gerekiyorsa İlçe Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden Yol Nakil Belgesi 
alınıp, ilaçlanıp tabut mühürlendikten sonra soğutmalı cenaze araçları ile bedeli karşılığında nakil 
yapılır.

Üste Gömü İşlemleri
Bir mezarın üstüne, 5 yıl geçtikten sonra 1. dereceden yakınının gömüsü yapılabilmektedir. 
Daha önce ölmüş olanın defin belgesi temin edilir ve üste gömü formu ile birinci dereceden 
yakınının muvaffakatı alınarak gömü işlemi yaptırılır. 
Gömüsü yapılan mezarların mezar üstü inşaat yapımı gömü tarihinden en erken 3 ay sonra 
Mezarlıklar Müdürlüğü’nden inşaat ruhsatı alınarak yapılır. 

ALO 188 No’lu özel hat, 24 saat kesintisiz hizmeti vermektedir.
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Hızlı, güleryüzlü ve güvenilir iletişim için buradayız.

Çünkü,
  

  alanında yetkin personelimizle başvurularınızı almak için sizi bekliyoruz.
  İşlemlerinizin yapılmasını beklerken size evinizin rahatlığını sunuyoruz.

  Başvurunuzun takibini yapıyor, sizlerle yeniden görüşmek için sabırsızlanıyoruz.
  İzmir için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmak bize mutluluk veriyor.

Çünkü,

biz kocaman bir aileyiz.

Çünkü,

İZMİR BİZİM EVİMİZ.

  

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HALKLA İLİŞKİLER ve MUHTARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bu küçük rehberi sizler için hazırladık.
İstedik ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü hizmetlere ulaşmanın en kolay yolu 
hep elinizin altında olsun.
Bu kitapçıkta yanıtını bulamadığınız tüm sorular için bize danışabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü olarak 5 farklı 
birimle hizmetlerimizi sürdürüyoruz.
Bize ister telefonla, ister internet aracılığıyla, ister muhtarınızla görüşerek ya da isterseniz 
şahsen İzmir Büyükşehir Belediyesi binasına gelerek ulaşabilirsiniz.

Hemşehri İletişim Merkezi

“Bize kısaca HİM diyebilirsiniz.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı dinamik ve güleryüzlü bir ekibiz.

E-posta, web adresi, kiosk (metro istasyonlarında bulunan elektronik iletişim sistemi), 
faks ve mektup aracılığı ile bize ulaştırdığınız başvuruları kayıt altına alıyor, 
birimlerden ilgili yanıt geldiğinde en kısa sürede sizlere geri dönüş yapıyoruz.

Doğrudan ve kolay iletişimin adresi, HİM’e ulaşmak çok kolay.

him@izmir.bel.tr
www.him.izmir.bel.tr
www.izmir.bel.tr
www.twitter.com/izmirhim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak / İzmir

Faks: 293 39 95

Çağrı Merkezi

7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz Çağrı Merkezi’nde, uzman operatörlerimiz aracılığı ile başvurularınızı 
kayıt altına alıyor, ilgili birime yönlendiriyor ve işlem sonucunda sizleri haberdar ediyoruz.

Çağrı Merkezi’ne ulaşmak için aramanız gereken numara:
444 40 35

* Çağrı Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
İZSU’ya ilişkin başvuruları ALO 185 numaralı hattan kabul etmektedir.

Muhtarlar Masası

Yerel yönetimin ilk kademesi olan muhtarlarımızın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile doğrudan ve 
kolay iletişim kurmalarını Muhtarlar Masası ile sağlıyoruz. 
Dilek, öneri ve şikâyetlerinizi muhtarlarınız aracılığı ile de bize ulaştırabilirsiniz. 
Hizmet odaklı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Muhtarlar Masası ile muhtarlarımızı 
faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmenin yanı sıra, onların teknik donanım ve 
sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyoruz.

Muhtarlarımız için iletişim numaralarımız:
Tel: 293 15 90 – 293 15 31 – 293 12 76
Faks: 293 19 26

Santral

Hafta içi 08.00 – 17.00 saatleri arasında gelen tüm çağrılara cevap vererek ilgili birime 
yönlendiriyor, ayrıca birimler arası ve dış arama yetkisi olmayan birimlerin görüşme 
yapabilmelerini sağlıyoruz.

Santral numaramız: 293 12 00

Merkez -1 Telsiz

Emniyet ekipleri, belediye birimleri ve ilçe belediyelerinden telsiz ve telefon aracılığıyla iletilen 
ihbarların en kısa sürede ilgili birime aktarılmasını sağlıyor, acil müdahale gerektiren anlarda 
birimler arası koordinasyon kuruyoruz.

Tel: 293 13 14 – 293 11 00 - 293 11 98  /  Faks: 293 10 99

                           

İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Kurtarma ve Sağlık ekibi AKS, 7 gün 24 saat kesintisiz acil 
yardım hizmeti vermektedir.

Trafik kazası, yangın, patlama, su baskını, doğal afet, can kurtarma durumlarında cep telefonu, 
sabit telefon ya da ankesörlü telefonlardan ücretsiz telefon hattı 110’u arayabilirsiniz.

Suç teşkil eden bir durumla karşılaştığınızı düşünüyor ve kolluk kuvvetlerine ihtiyaç duyuyorsanız 
Emniyet Genel Müdürlüğü acil ihbar ve yardım hattı 155’i aramalısınız.

Acil durum görüşmelerinde yetkililere, sakin bir ses tonu ve anlaşılır ifadeler ile bulunduğunuz 
adresi, acil durumun türünü ve tehlikede olan kişi sayısını bildiriniz.

 

ULAŞIM VE ULAŞIM KARTLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanına hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması 
için kara-deniz-demir yolu entegrasyonunu hedef edinerek ulaşım hizmetlerini sürdürür.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu taşıt seçenekleri arasında temel olarak otobüs, 
metro, banliyö sistemi, yolcu gemisi, arabalı vapur, bisiklet ve faytonlar yer alır.
Gitmek istediğiniz yere en kolay nasıl ulaşabileceğinizi öğrenmek için güzergâh ve taşıt 
seçeneklerinizi gösteren Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi’nden yararlanabilirsiniz.
Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi: asps1.unibel.com.tr
 
İzmirim Kart
Toplu ulaşım araçlarından yararlanmak için İzmir’de “İzmirim Kart” adı verilen elektronik kart 
sistemi kullanılır. İzmirim Kart, tüm toplu taşıma araçlarında geçerlidir ve kentin hemen her 
köşesinde bulunan İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan temin edilebilir. 
İzmirim Kart’ı yalnızca bir defa satın almanız yeterlidir. Kartın geçerlilik süresi yoktur. İster yetkili 
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan, ister aktarma merkezlerindeki otomatlardan 
dilediğiniz zaman ve dilediğiniz kadar bakiye yüklemesi yapabilirsiniz. Bakiyeniz, kartınızı taşıt 
araçlarında bulunan elektronik sayaçlara gösterdikçe azalır. Bakiye tükendiğinde karta yeniden 
yükleme yapmanız gerekir.
Size en yakın İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’nı www.eshot.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

90 Dakika Uygulaması
İzmir’de toplu ulaşım araçlarını tercih eden yolcuların İzmirim Kart bakiyelerinden 90 dakika 
içinde yalnızca ilk binişlerinde bilet ücreti düşer.
İzmirim Kart’ınızı araçlardaki elektronik sayaca göstermenizi takip eden 90 dakika boyunca, 
tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilirsiniz.
90 dakika sonraki ilk yolculukta kart bakiyenizden yeniden bir binişlik ücret düşer.

3-5 Bilet
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktaları’nda bulunan “3-5 Bilet” isimli kartlarla da yolculuk 
yapabilirsiniz. 3-5 Bilet üç farklı seçenekle satışa sunulur; iki binişlik, üç binişlik ya da beş binişlik 
alternatifleri mevcuttur. İzmirim Kart’tan farklı olarak 3-5 Bilet ile 90 dakika uygulamasından 
yararlanılamaz. 3-5 Bilet’e yeniden yükleme yapılamaz. 3-5 Bilet’in geçerlilik süresi ilk kullanım 
tarihinden itibaren 35 gündür.

Otobüs
Otobüs ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına ESHOT Genel Müdürlüğü 
tarafından sürdürülür.

İzmir şehir merkezinde otobüs seferleri 24 saat kesintisiz olarak gerçekleştirilir.
Baykuş adı verilen gece otobüsleri gece 12’den sabah 6’ya kadar bir saat arayla şehir merkezi 
Konak ile Evka-3, Tınaztepe, Gaziemir, Balçova ve Çiğli arasında karşılıklı hareket eder.
Otobüs sefer saatleri, hat numaraları ve güzergâhlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için ESHOT’un resmi 
internet sitesini ziyaret edebilir ya da çağrı merkezini arayabilirsiniz.
www.eshot.gov.tr    
Çağrı Merkezi: 320 0 320

Metro
Metro ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İzmir Metro A.Ş. tarafından 
sürdürülür. İzmir metro ağı kapsamında 17 metro istasyonu bulunur. Bunlar sırasıyla Fahrettin 
Altay, Poligon, Göztepe, Hatay, İzmirspor, Üçyol, Konak, Çankaya, Basmane, Hilal, Halkapınar, 
Stadyum, Sanayi, Bölge, Bornova, Ege Üniversitesi ve Evka – 3 istasyonlarıdır. Hilal, yolcuların 
banliyö sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur. Halkapınar, hem banliyö sistemine 
geçiş istasyonu hem de otobüslerin aktarma merkezidir. Fahrettin Altay istasyonundan da 
otobüslerin aktarma merkezine ulaşılabilir. Metro sefer saati ve ücretlerine ilişkin ayrıntılı bilgi 
için Metro A.Ş. resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
www.izmirmetro.com.tr

Banliyö
İzmir’de banliyö ile toplu ulaşım hizmetleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD’nin %50 
ortaklığı ile kurulmuş olan İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi A.Ş, kısa adıyla İZBAN tarafından 
sürdürülür. İZBAN ağı kapsamında, Cumaovası ile Aliağa arasında yer alan 32 istasyon bulunur.
Hilal, yolcuların metro sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur.
Halkapınar ise hem metro sistemine geçiş istasyonu, hem de otobüslerin aktarma merkezidir.
İZBAN sefer ve ücretlerine ilişkin bilgi için İZBAN internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
www.izban.com.tr

Yolcu Gemisi ve Arabalı Vapur
Yolcu gemisi ve arabalı vapur ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına 
İZDENİZ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Yolcu gemisi seferleri Bostanlı, Karşıyaka, Bayraklı, Alsancak, Pasaport, Konak, Göztepe ve 
Üçkuyular olmak üzere 8 iskeleden yapılır.
Günübirlik tatil yaparak denizin tadını çıkarmak isteyenler için yaz sezonu boyunca Yassıcaada’ya 
da yolcu gemisi seferleri düzenlenir. 
Arabalı vapur seferleri ise Üçkuyular ve Bostanlı iskeleleri arasında şehir içi trafiğine girmeden 
keyifli, güvenli ve hızlı yolculuk imkânı sağlar.
Yolcu gemilerinin ve arabalı vapurların sefer saat ve tarifelerini iskelelerden temin edebileceğiniz 
broşürlerden ya da İZDENİZ resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.
www.izdeniz.com.tr

Bisiklet
İzmir’de motorlu araç kullanımını azaltmak, çevre kirliliğini ve trafik sorununu en aza indirmek ve 
sağlıklı yaşamı özendirmek amacı ile kent bisikleti kiralama sistemi BİSİM oluşturulmuştur.
Şehir merkezinde sahil şeridi boyunca rastlayacağınız bisiklet istasyonlarından dilediğiniz saatte 
bisiklet kiralayabilir, bisikletinizi istediğiniz güzergâhta kullanabilir ve herhangi bir istasyona 
bırakabilirsiniz.
BİSİM sistemi ile ister kredi kartı kullanarak, ister sisteme üye olarak bisiklet kiralayabilirsiniz.
Üyelik işlemleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
BİSİM üyesi olmak, kira ücretlerini öğrenmek, kira koşulları ve istasyonlar hakkında ayrıntılı 
bilgiye ulaşmak için BİSİM resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz.
www.bisim.com.tr  
Tel: 433 51 55

Fayton
İzmir’de ulaşım seçeneklerinin en keyiflisi kentin simgesi haline gelen faytonlardır.
Fayton hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Tarihi görünüşü örnek alınarak özgün modeline uygun yapılan Victoria Klasik tipi modern 
faytonlar, özel giyimli, sürüş, davranış, duruş ve yabancı dil eğitimi almış sürücüler tarafından 
idare edilir ve Haflinger cinsi atlar ile çekilir.
Siz de bu keyfi yaşamak için İzmir Limanı, Gündoğdu Meydanı ya da Konak Pier istasyonlarından 
faytona binebilir, dilerseniz sahil şeridinde, dilerseniz tarihi noktalara doğru nostaljik bir gezinti 
yapabilirsiniz.
Ayrıca, özel günlerinizde önceden randevu almak ve gerekli ödemeleri karşılamak kaydıyla 
fayton kiralayabilirsiniz.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Tur Otobüsleri
İzmir’i, şehir merkezinde panoramik bir tur atarak tanımak isteyen yerli ve yabancı turistler için 
tasarlanan üstü açık tur otobüsleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından işletilir.
Otobüslerde Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca anlatımların yapıldığı rehber 
kulaklıklar bulunur. Ayrıca 6 dilde hazırlanmış güzergâh haritalı İzmir broşürleri de tur 
otobüslerini kullanan yolculara hediye edilir.
Tur otobüsleri için alınan biletler 24 saat geçerlidir. Otobüslerden güzergâh üzerindeki herhangi 
bir durakta inebilir ve aynı biletle yeniden binebilirsiniz.
Panoramik şehir turları saat 09.30’da başlar. Her 30 dakikada bir hareket eden otobüslerin son 
sefer saati ise 16.00’dır.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Kayıp Eşya
Otobüs, metro, banliyö, yolcu gemisi ya da arabalı vapurda eşyanızı unutursanız kayıp eşya 
bürolarına danışabilirsiniz.
ESHOT – İZULAŞ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: 544 Sok. No: 2 Yağhaneler - Konak / İzmir 
Tel: 250 29 77
Kayıp eşyanızın durumunu www.eshot.gov.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Kayıp Eşya Formu’nu doldurarak da 
sorgulayabilirsiniz.
METRO Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Halkapınar İstasyonu / İzmir
Tel: 461 54 45 / Dahili: 9255
İZBAN Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Salhane İstasyonu / İzmir
Tel: 398 32 32
İZDENİZ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Bostanlı Vapur İskelesi Bostanlı / İzmir
Tel: 330 50 71

ULAŞIM KARTLARI

Toplu ulaşım kartları ile ilgili tüm işlemler ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları 
Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülür.
Kart talebi, yenileme, çalınma-arıza bildirimi, bakiye itirazı, dolum-kullanım bilgi talebi gibi 
ulaşım kartlarına ilişkin her konuda Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne danışabilirsiniz.
Adres: Milli Kütüphane Cad. No: 10/1C Konak – İzmir
Tel: 483 64 63

ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI

Engelli Bireyler
Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan kişiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen 
Engelli Kimlik Kartı ya da daha önce verilen Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Engelli 
Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanlarını görevli personele göstererek toplu ulaşım araçlarından 
ücretsiz faydalanır. 
Kartlarında “Ağır Engelli” olarak belirtilen ya da “Ulaşımda Refakatçi Hakkı Vardır” ibaresi bulu-
nan kişiler ise kendileri ile birlikte bir refakatçi ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlana-
bilir.
65 Yaş ve Üzeri 
İzmir’de 65 yaş ve üzeri herkes, nüfus cüzdanlarını yetkili görevlilere göstererek toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

Şehit Aileleri
Şehit Aileleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen Şehit Ailesi Kartı ya da 
ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından verilen bakiye 
gerektirmeyen İzmirim Kart ile toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabilir.

Gaziler
Gaziler ve gazi yakınları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kendilerine verilen 
Gazi Kartı ya da Gazi Ailesi Kartı ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

ÜCRETSİZ ULAŞIM KARTLARI

TÜİK Kartı: Sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için alanda 
görevlendirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) personeli, görev süresince, toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

PTT Kartı: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT bünyesinde dağıtıcı olarak görev yapan 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur personel toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Zabıta Kartı: İzmir sınırları içindeki belediyelerde çalışan zabıta memur personel toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

Basın Kartı: Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen Sarı Basın Kartı sahibi  
basın mensupları toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Polis Kartı: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapan 
emniyet hizmetleri sınıfı personeli toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Orman Muhafaza Kartı: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza 
memurları resmi üniformalı oldukları sürece toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanır.
 
İNDİRİMLİ ULAŞIM KARTLARI

Öğrenci Kartı: Öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından verilen Öğrenci Kartı ile toplu 
ulaşımdan indirimli faydalanır. Öğrenci kartı öğretim yılı başında okul idareleri tarafından 
gerçekleştirilen toplu başvurular aracılığı ile hazırlanır. Toplu başvurudan yararlanamayan 
öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü resmi internet adresi www.eshot.gov.tr üzerinden bireysel 
başvuruda da bulunabilir. İzmir dışında öğrenim gören öğrenciler indirimli seyahat edebilmek için 
üniversitelerinden aldıkları kimlik kartları ya da öğrenci belgesi ile ESHOT Genel Müdürlüğü 
resmi internet adresi üzerinden bireysel başvuruda bulunabilir.
 www.eshot.gov.tr

Öğretmen Kartı: Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma 
Bakanlığı’na bağlı örgün eğitim kurumlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 
kadrolu olarak çalışan eğitim ve öğretim sınıfı personeli Öğretmen Kartı ile toplu ulaşım 
araçlarından indirimli olarak yararlanır.

60 Yaş Kartı: İzmir sınırları içinde ikamet eden 60-65 yaş arası kişiler, günün her saatinde 
öğrenci tarifesi ödeyerek toplu ulaşımdan indirimli yararlanır. 

ÇEVRE

İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre ve insan sağlığını korumak ve iyileştirmek amacı ile çevre 
kirliliğine yol açan her türlü kirleticiye karşı gerekli önlemleri alır ve ilgili denetimleri sürdürür.

Evsel Atıklar
İzmir’de çöp konteynerlerinde biriken evsel atıkların özel atık toplama araçları ile toplanması, 
sokaklar söz konusu olduğunda ilçe belediyelerinin, ana arterler söz konusu olduğunda ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundadır.
İlave çöp konteyneri konulması, çöp konteynerlerinin yıkanması gibi talepler ya da çöplerin 
düzenli toplanmaması ya da toplanırken gürültü yapılması gibi şikâyetlere ilişkin başvurular 
sokak konteynerleri ile ilgili ise ilçe belediyelerine, cadde konteynerleri ile ilgili ise İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmelidir.

Tıbbi Atık
Hastaneler, veteriner klinikleri, poliklinikler, tıbbi tahlil laboratuvarları, muayenehaneler ve diş 
kliniklerinden çıkan tıbbi atıklar, konusunda yetkin eğitimli personel aracılığı ile özel araçlarla 
toplanır ve sterilizasyonu gerçekleştirilmek üzere çevreye zarar vermeden bertaraf tesislerine 
iletilir.

Sanayi Atıkları
Evsel nitelikli ya da düzenli depolama kriterlerine uygun ve analizi yapılmış sanayi atıkları, ilgili 
firmalar tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Düzenli Çöp Depolama Tesisi’ne getirildiği 
takdirde bertaraf edilir.

Moloz Atıkları
Çeşitli kurum ve kuruluşlar inşaat ya da yıkıntı atıklarını, ilçe belediyelerinden Ek-2 belgesi 
aldıktan sonra izinli taşıyıcılar aracılığı ile yasal moloz depolama alanlarına bırakabilir.
İzmir’deki moloz depolama alanlarını öğrenmek, inşaat ya da yıkıntı atıklarını uygun alanlara 
bırakabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak 
başvuruda bulunabilirsiniz.

İlaçlama ve Haşere ile Mücadele Çalışmaları
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca modern yöntemlerle sürekli olarak sivrisinek ile 
mücadele çalışmaları gerçekleştirir.
Hamamböceği, bit, pire, karasinek gibi haşere ve fare mücadelesi için ise hem iç hem de dış 
mekânlara özel ilaçlama çalışmaları yapılır. 
Sokak ve caddelere yerleştirilen çöp konteynerleri haşere üremesine karşı düzenli olarak ve 
talep üzerine ilaçlanır.

İhtiyaç duyduğunuz ilaçlama çalışması için Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü’nü 
arayabilirsiniz. 

Tel: 293 37 14 - 15

Hava Kirliliği
Karşıyaka, Bornova, Güzelyalı ve Alsancak’ta bulunan modern hava kirliliği ölçüm istasyonlarında 
yapılan ölçümlerle hava kirliliği değerleri 24 saat aralıksız olarak izlenir.
Hava kirliliği denetim ekibi, kalitesiz yakıt kullanan, satan ya da kalorifer, kazan, baca bakım ve 
temizliklerini yapmayan konut, işyeri ve sanayi tesislerini tespit eder. Kirliliğin önlenebilmesi için 
denetimleri yapar ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
Hava kirliliğine sebep olduğunu düşündüğünüz kişi ya da kuruluşları Hava Kirliliği Denetim 
Birimi’ne bildirebilirsiniz.

Tel: 293 13 84

Gürültü Kirliliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi yalnızca birinci sınıf gayri sıhhi işletmelere ilişkin gürültü kirliliği 
denetimlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. 
Gürültü kirliliğine yol açan diğer her türlü kurum, kuruluş ya da konutların denetimi ilçe 
belediyelerinin görevidir.
Bu nedenle eğer gürültü kaynağı birinci sınıf gayri sıhhi işletme ise HİM’e başvurabilir, değil ise 
başvurunuzu ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi uyuşmazlıkların çözümünde konu ile ilgili uzman ekip ve teknik 
destek sağlar.

Körfez Denetimi
İzmir Körfezi’ne atık bırakan, limanda yük alımı ve boşaltımı sırasında çevre kirliliği yaratan 
gemileri Körfez Denetim Ekibi kontrol eder. Deniz yüzeyindeki atıkları toplayarak körfezin temiz 
tutulmasını sağlar.
Denize atık madde bıraktığını tespit ettiğiniz kişi, kurum ya da kuruluşlara ilişkin bildirimlerinizi 
Körfez Denetim Şefliği’ne iletebilirsiniz.

Tel:  293 14 26 

SU VE KANALİZASYON İŞLEMLERİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İZSU; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları 
dahilinde yaşayanların içme suyu ve atık su hizmetlerini, çevre ve insan sağlığını esas alarak, 
etkin, verimli ve kesintisiz olarak yürütür.
Su ve atık su işlemlerine ilişkin ihtiyaç duyduğunuz her konuda danışmak için 185 numaralı 
telefon hattını arayabilir ya da Cumhuriyet Bulvarı No: 16 - Konak adresinde bulunan İZSU Genel 
Müdürlüğü’nü ziyaret edebilirsiniz.

YENİ ABONE
Yeni abonelik için gerekli belgeler:
•  Yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı) aslı ve fotokopisi
•  Numaralandırma krokisi ya da belgesi aslı ve fotokopisi
•  Tapu aslı ve fotokopisi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Kanal ruhsatnamesi
•  DASK (Doğal Afet Sigortası) belgesi (15.06.2004 tarihinden sonra yapı kullanma izin belgesi 
almış olanlar için)
Abone ücreti, ilgili yetkililer tarafından tespit çalışması yapıldıktan sonra, bağlanacak suyun 
şebekeye olan mesafesi, çapı gibi özellikler dikkate alınarak belirlenir.
Piyasadan temin edeceğiniz yeni su sayacı; İZSU standartlarına uygun, gliserin korumalı ve yaş 
tip su sayacı olmalıdır.

SAYAÇLAR
Sayaç Değiştirme
İZSU Genel Müdürlüğü ya da ilgili şube müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunmanız halinde, 
“sayaç değiştirme bülteni” düzenlenir ve arızalı olduğu tespit edilen sayaç değiştirilir.
Sayacın sarfiyat göstermediği dönemler için ise geriye dönük kıyas tahakkuku yapılarak ödeme 
miktarı belirlenir.

Su Faturasına İtiraz
Su faturasında belirtilen kullanım ve ödeme miktarlarının hatalı olduğunu düşünüyorsanız bağlı 
bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz.
İtiraz durumunda, sayacınızın kontrolü için İZSU tarafından düzenlenen dilekçe Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’ne gönderilir.
Faturaya itirazda bulunduysanız, işlem sonuçlanana kadar ödemeyi izinli duruma getirme 
talebinde bulunabilirsiniz.

Kontrol sonucunda sayacınız arızalı çıkarsa ve fatura bedelinizi itiraz öncesinde yatırmış iseniz 
ödemiş olduğunuz tutar, isteğinize bağlı olarak ya müteakip ödemenizde otomatik olarak 
düşürülür ya da tarafınıza ödenir.

Abonelik Dondurma (Geçici Kapama İşlemi)
Belirli bir süre için kullanılmayacak konut ya da iş yeri için geçici kapama işlemi yapılabilir. 
Geçici kapama uygulanacak tarihler verilen dilekçede belirtilmelidir.
Bu işlemin gerçekleşmesi için, abone numaranıza kayıtlı herhangi bir borç bulunmaması 
gerekmektedir. Bu durumda, abone servisi sayacı sökmeden geçici kapama işlemi yapabilir. 
Geçici sürenin bitimine kadar sarfiyat faturası düzenlenmez.

Abone İptal İşlemi
Aboneliğinizin iptalini istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurunuz.
Abone numarasına kayıtlı tüm borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız. 
Sayaç söküm işlemi yapıldıktan sonra abone teminatı tarafınıza iade edilerek işlem tamamlanır.

İsim değişikliği
Abone ismi değişikliği talep ediyorsanız, bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ve 
kimlik fotokopisi, DASK poliçesi, tapu ya da ikametgâh belgesi ile birlikte başvurunuz. 
Abone numaranıza kayıtlı tahakkuk ve tahsilat borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız.  
Başvurunuz sonucunda teminat ücreti alınarak sözleşme imzalanır ve işlem tamamlanır.
 
Su açma işlemi
Yazılı talepte bulunarak yerinden kaldırdığınız sayacınızı yeniden bağlamak ya da kesilen 
suyunuzu yeniden açtırmak istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne 
başvuruda bulunabilirsiniz. 
Sayacınız borcunuzdan ötürü yerinden kaldırıldıysa ya da borç nedeni ile suyunuz kesildiyse 
gerekli ödemeyi yaptığınız takdirde sayacınız yeniden takılarak, suyunuz açılır.

Çok Sayaçtan Tek Sayaca 
Apartmanınızda her daireye ait ayrı sayaçlarınızı söktürmek ve hidrofor sistemi ile ortak 
su kullanmak istiyorsanız, apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu çok sayaçtan tek sayaca 
geçiş sağlanır.

Tek Sayaçtan Çok Sayaca Geçiş
Tek sayaçla hidrofordan ortak su kullanıyorsanız ve sayaçlarınızın ayrılarak farklı abonelikler 
oluşturulmasını istiyorsanız apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu tek sayaçtan çok sayaca 
geçiş sağlanır.

İZSU Şebekesi Dışındaki Kaynaklardan Temin Edilen Suyun Kullanılması

İZSU şebekesi dışındaki kaynaklardan temin ettiğiniz suyu kullanıyorsanız, ilgili İZSU Şube 
Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak Atık Su Abonelik Sözleşmesi imzalamanız gerekir.
Abonelik ücreti, sözleşme imzalandıktan ve sayaç bağlandıktan sonra ilk sarfiyat faturasına 
eklenir.

Ayrıca İZSU Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak için Alo 185 numaralı hattı arayarak;
•  Su ve kanalizasyon şebeke arızalarını günün her saati bildirebilir,
•  Semtinizdeki planlı su kesintilerini öğrenebilir, 
•  Kaçak su kullanımlarını ihbar edebilir,
•  Dış mekânlardaki kanallardan kaynaklanan koku şikâyetlerinizi iletebilirsiniz.

Yaşadığınız bölge ile ilgili, 
•  Yağmur suyu ızgarası
•  Su tahliye hattı yenilemesi
•  Dere ıslahı yapımı
•  Dere üstü yaya köprüsü yapımı talebinde bulunabilirsiniz.
Dilek, öneri ve şikâyetleriniz ilgili birimlere aktarılacak, tarafınıza en kısa sürede geri dönüş 
yapılacaktır.

İZSU’nun sağladığı tüm hizmetlere ilişkin ayrıntılı bilgi için: 
www.izsu.gov.tr

İMAR İŞLERİ 

Parsel planlama, numaralandırma, yapı ruhsatı verme, yapı kullanım izni verme, ruhsatsız/kaçak 
yapılaşmayı önleme gibi her türlü imar uygulaması yetki ve sorumluluğu ilçe belediyelerine aittir.
Söz konusu konulara ilişkin başvurularınızı ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile İmar Denetim Dairesi 
Başkanlığı görev yetki ve sorumlulukları ise;

•  İmar yönetmeliği, yüksek yapılar yönetmeliği, otopark yönetmeliği uygulama esasları gibi 
gerekli yönetmelikleri hazırlamak, mevcut yönetmeliklere ilave ya da düzenlemeler yapmak,
•  İlçe belediyelerine esas olmak üzere otopark bölge sınırları bedellerini saptamak ve 
güncelleştirmek,
•  Yüksek Yapılar Yönetmeliği gereğince İnceleme Kurulu’nu toplayarak alınan kararları talep 
sahibine ve ilgili meslek odalarına bildirmek,
•  İmar denetimleri yapmak,
•  İmar mevzuatına ilişkin uygulamaları değerlendirmek ve uygulama birliğini sağlayıcı ve 
bağlayıcı koordinasyon kararları almak, uygulanmasını denetlemektir.

ALTYAPI KOORDİNASYON HİZMETLERİ

Altyapı koordinasyon hizmetlerinin başlıca amacı; şehrin temel altyapı çalışmaları için gerekli 
izinlerin sağlanması, çalışmaların denetiminin gerçekleştirilmesi ve koordinasyon içinde sonuca 
ulaştırılmasıdır.

Bunlar arasında öncelikli olarak:
•  İçme suyu ve kanal projeleri,
•  Elektrik, gaz, telefon, fiberoptik bağlantı hattı projeleri,
•  Banliyö ve metro enerji besleme projeleri,
•  Yollar ve kaplama hizmetleri yer alır.

Bu kapsamda, İzmir içinde altyapı çalışması yapmak isteyen kamu kurum-kuruluşları, 
özel-tüzel şahıslar AYKOME’ye müracaat ederek kazı izni almalıdır. 

İzinsiz veya ruhsata aykırı yapılan çalışmalarda iş durdurulur ve cezai işlem uygulanır.

Denetim ve tuhsat işlemleriniz için Altyapı Koordinasyon Merkezi’ni arayabilirsiniz.
Tel: 293 40 24 – 293 14 04

İLAN VE REKLAM DÜZENLEME İŞLERİ

İlan, reklam ve tanıtım araçlarının kullanımı İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam 
Yönetmeliği uyarınca düzenlenir. Söz konusu yönetmeliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi 
internet adresi www.izmir.bel.tr üzerinde bulunan dokümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

İlan ve reklam uygulamalarını bağlı bulunduğunuz ilçe sınırları içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız ilçe belediyesine, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’ne 
izin başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü iletişim bilgileri:
Tel: 293 42 44 
E-posta: kentestetigi@izmir.bel.tr

VETERİNERLİK HİZMETLERİ

Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların bakımı ve denetimi; mesai saatleri içinde öncelikli olarak 
bulundukları ilçe belediyelerinin, saat 18.00’den sonra ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
sorumluluğundadır. Sokak hayvanlarına ilişkin bakım, kısırlaştırma ya da gürültü konularında 
başvurularınızı bağlı bulunduğunuz ilçe belediyesine iletebilirsiniz.

Ancak engelli, ağır hasta ve kendine bakamayacak durumda olan ya da toplumla uzlaşamayan 
saldırgan sokak köpekleri ile sahipleri tarafından bakılamayan evcil köpekler İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Işıkkent Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne kalıcı olarak kabul 
edilir.

Saldırgan sokak köpeklerinin bakımevine kabulü, ancak bir kişinin yaralanmasına sebep olduğu 
ve o kişi yaralanmaya ilişkin doktor raporu beyan ettiği takdirde gerçekleşir.

Yaralı sokak hayvanları tedavi, kısırlaştırma ve aşı işlemleri yapıldıktan sonra (köpekler kulak 
küpeleri takılarak, kediler ise kulaklarına işaret bırakılarak) alındıkları bölgeye geri bırakılır.

Bakımları yapılmak üzere belediyeler tarafından alıkonulan sokak hayvanları 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu’na göre alındıkları yere geri bırakılmak zorundadır.

Köpek sahibi olmak isterseniz İzmir Büyükşehir Belediyesi Işıkkent Köpek Bakımevi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’ne güvenle başvurulabilirsiniz. Merkezden sahiplenilen köpeğiniz size 
aşıları yapılmış ve kısırlaştırılmış olarak ücretsiz teslim edilir.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunu gereğince yerel yönetimlerin sahipli hayvanlara hizmet 
vermesi yasaklanmıştır.
 
Yaralanmış sahipsiz sokak hayvanları için İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri 
Şube Müdürlüğü Acil Müdahale Ekibi’ne ulaşmak için:
293 39 80

ZABITA HİZMETLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehir içinde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için zabıta 
hizmetleri sürdürür. Bunu yerine getirirken kurallara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen 
ceza ve diğer yaptırımları uygular.

•  Çevreye zarar verdiği tespit edilen kuruluşların geçici olarak mühürlenmesi, kapatılması, 
işyeri sahipleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması,
•  Sebze ve meyve haline getirilen kaçak sebze meyveye el konulması, getirenler hakkında 
para cezası uygulanması,
•  İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliğine aykırı reklam panoları, bez afiş, tahta pano, levha ve 
tentelerin toplatılması, sahipleri hakkında para cezası uygulanması İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanlığı görevleri arasındadır.

Seyyar satıcıların yakalanması, mallarına el konulması, sağlığa zararlı ürünlerinin imha edilmesi, 
ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır.

Bu konulara ilişkin dilek, öneri ve şikayetlerinizi 444 40 35 numaralı telefondan HİM’e 
iletebilirsiniz.

Hatalı park eden araçların çekilmesi, kurtarılması ve götürülmesi yetki ve sorumluluğu ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda değil, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndedir.

EŞREFPAŞA HASTANESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, toplumun her kesimine kaliteli sağlık hizmeti 
sunan, ileri teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü bir sağlık kuruluşudur.
200 yatak kapasitesi, 9 ameliyat odası, 2 doğumhanesi bulunan Eşrefpaşa Hastanesi 600’e yakın 
personeli ile hızlı, güvenli ve etkili bir hizmet anlayışı oluşturma hedefi ile çalışır.

Hizmet Birimleri    

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Plastik Cerrahi    Aile Hekimliği   

Ortopedi ve Travmatoloji   Anestezi    Göğüs Hastalıkları  

Genel Cerrahi    Beslenme ve Diyet   Nöroloji   

Üroloji     Biyokimya Laboratuvarı  Kardiyoloji   

Göz     Patoloji Laboratuvarı   Psikiyatri   

Diş     Mikrobiyoloji Laboratuvarı  Dahiliye   

Radyoloji    Uyku Bozuklukları   Dermatoloji   

KBB     Spor Hekimliği   Enfeksiyon Hastalıkları 

Kadın Hastalıkları ve Doğum İlkyardım Eğitim Merkezi  Fizik Tedavi ve 

Çocuk ve Ergen Ruh    
Sağlığı ve Hastalıkları   

Ambulans Hizmeti

Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde iki adet kırmızı kuşaklı acil yardım ambulansı, 5 adet mavi 
kuşaklı hasta nakil ambulansı ve 1 adet tam teşekküllü diş sağlığı taraması ve tedavi hizmetleri 
aracı bulunur.
Ambulans ile nakil hizmetinden yararlanmak isterseniz www.esrefpasahastanesi.izmir.bel.tr 
adresinde bulunan Ambulans Talep Formu’nu doldurabilir ya da dilekçe yazarak Eşrefpaşa 
Hastanesi Başhekimliği’ne başvurabilirsiniz.

HUZUREVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi 70 dönüm arazi üzerinde bir adet çok katlı 
bina ve ikisi ağır bakım (geriatri) servisi olmak üzere 12 adet tek katlı servisten oluşur. Çok katlı 
binasında, 264 yaşlıya, 44 yaşlı kapasiteli ağır bakım servisinde ise hastalığı ağır seyreden 
yaşlılarımıza hizmet verir.

Huzurevine Kabul Şartları
•  60 yaş ve üzeri yaşta olmak
•  Günlük yaşam faaliyetlerini (yeme, içme, tuvalet gibi)bağımsız yapabilecek nitelikte olmak
•  Yatalak ya da devamlı yatarak tıbbi tedavi ve bakıma ihtiyacı olmamak
•  Beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını karşılamasına engel olacak sakatlığı ve bir hastalığı 
bulunmamak
•  Ruhsal sağlığı yerinde olmak
•  Bulaşıcı ve sürekli tedaviyi gerektiren ağır hastalıklara sahip olmamak
•  Uyuşturucu madde ve alkol kullanmamak
•  Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu Sosyal İnceleme Raporu ile saptanmış olmak

Başvuru Evrakları 
•  Başvuru dilekçesi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Ekonomik durum araştırma belgesi
•  4 adet fotoğraf 
•  Sağlık kurulu raporu (huzurevine yerleşme aşamasında istenir)

Verilen Hizmetler
•  Diyetisyen kontrolünde hazırlanan üç öğün yemek
•  Ara öğün olarak çay ve süt servisi
•  Doktorlar tarafından verilen poliklinik hizmeti
•  İleri tetkik ve tedavi için Eşrefpaşa Hastanesi’ne ve diğer hastanelere sevk işlemleri
•  Üç aylık rutin kan ve idrar taraması yaptırılması
•  Yıllık portör ve akciğer taraması yaptırılması
•  Uzman doktorlar tarafından önerilmişse fizik tedavi hizmeti
•  Sağlık durumu uygun yaşlılar için spor merkezi
•  Haftada bir gün çamaşır yıkama, ütüleme hizmeti
•  Sosyal aktiviteler (gezi, spor ve yürüyüş faaliyetleri, koro çalışmaları, yemek organizasyonları)
•  Sosyal servis ekibi tarafından sürdürülen psiko – sosyal destek çalışmaları
•  Kütüphane hizmeti
•  Elişi atölyesi
•  Hobi bahçeleri

Adres: Çamlık Mahallesi Menderes Caddesi No: 418 Gürçeşme-Buca / İzmir
Tel: 293 17 91
GÜÇSÜZLER EVİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Örnekköy’deki 
Müyesser Turfan Güçsüzler Evi, özellikle soğuk kış aylarında, çeşitli kaynaklardan gelen 
bildirimler doğrultusunda sokakta yaşayan evsiz vatandaşlara yemek ve barınma olanağı sağlar.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılır, ihtiyaç halinde Eşrefpaşa 
Hastanesi’nde tedavileri gerçekleştirilir. 3 ay olarak belirlenen barınma hakkı süresi ihtiyaç 
durumuna göre uzatılabilir.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşlardan yaşı uygun olanlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
İzmir İl Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar ile huzurevi ya da bakım merkezlerine 
yerleştiriliyor, çalışabilecek durumda olanlar ise Türkiye İş Kurumu İŞKUR’a yönlendirilerek iş 
bulmaları sağlanıyor.

Adres: 7449 Sok.  No: 16 Zübeyde Hanım  Mah. Örnekköy – Karşıyaka / İzmir
Tel: 361 71 51

Şiddet gören, maddi gücüne el konan, istemediği halde ilişkiye zorlanan, aşağılanan ya da 
ayrımcılığa uğrayan kadınlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi var.
Tüm kadınlar Kadın Danışma Merkezi’nden ücretsiz psikolojik, hukuki ve sosyal danışmanlık 
hizmeti alabilir, dilerse çocukları ile birlikte Kadın Sığınma Evi’ne konuk olabilir.

Kadın Danışma Merkezi iletişim bilgileri: 
 
Adres: Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü
Kültürpark Fuar Alanı – İzmir
Tel: 293 4 293    Faks: 445 30 88
E-posta: kadindanisma@izmir.bel.tr
kadindanisma.izmir.bel.tr

YARDIMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de yaşayan herkesi zor gününde de yalnız bırakmamayı hedef 
edinerek faaliyetlerini sürdürür. Bu amaçla ihtiyaç sahibi kişilerin sosyal hayata katılımını, sadece 
yardım dağıtarak değil, sorunlarına kalıcı çözüm üreterek destekler.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na aşağıdaki konularda 
başvurabilirsiniz. 

 

KENT EKMEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği tüm kültür sanat etkinliklerinin ayrıntılı bilgisine 
www.izmir.bel.tr/Kultursanat adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Bu adres üzerinden dilerseniz, gitmek istediğiniz konser, tiyatro, sergi ya da sinema için bilet satın 
alabilir, kültür sanat merkezlerine ilişkin detayları araştırabilir ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi 
kültür sanat haberlerini okuyabilirsiniz.

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
Adres: Mithatpaşa Caddesi No: 1087 Güzelyalı / İzmir
Telefon: 293 38 18
www.aassm.org.tr

İZMİRSANAT
Adres: Kültürpark Fuar Alanı 26 Ağustos Kapısı yakını
Telefon: 293 40 49
www.izmirsanat.org.tr

İSMET İNÖNÜ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
Adres: Kültürpark Fuar Alanı Lozan Kapısı yakını
Telefon: 293 46 04 

ATATÜRK FUAR AÇIKHAVA TİYATROSU
Adres: Kültürpark Fuar Alanı
Telefon: 293 17 05

AHMET PİRİŞTİNA KENT ARŞİVİ VE MÜZESİ
Adres: Şair Eşref Bulvarı No: 1-A Çankaya / İzmir
Telefon: 293 39 00
www.apikam.org.tr

ÇETİN EMEÇ SANAT GALERİSİ
Adres: 900 Sokak No: 17 Hisarönü / İzmir
Telefon: 293 35 22

BORNOVA AŞIK VEYSEL AMFİ TİYATRO
Telefon: 293 19 47 

TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI KÜLTÜR MERKEZİ
Telefon: 293 10 91

SPOR AKTİVİTELERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları yüzmeden futbola, basketboldan tekvandoya 21 ayrı 
branşta, 11 merkezde sporcu yetiştiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi spor okullarına ve spor merkezlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için:
www.ibsbspor.org
Adres: Celal Atik Spor Salonu Kültürpark Fuar Alanı / İzmir
Tel: 445 67 54
E-posta: bilgi@izmirbsbspor.org 

ASARLIK SPOR KOMPLEKSİ SPOR OKULU
Masa tenisi salonu, basketbol, jimnastik, pilates, tekvando, judo, kondisyon ve güreş eğitimleri 
Asarlık Spor Kompleksi Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Salon çevresinde ayrıca, 2 adet açık alan basketbol sahası ve 2 adet futbol sahası bulunur.
Adres: Evka-4 Spor Tesisleri 
Tel: 351 38 66 

ASARLIK ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU
Badminton, step, aerobik, sağlıklı yaşam, basketbol eğitimleri Asarlık Çok Amaçlı Spor 
Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21

BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI
Tenis eğitimleri Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilir.
Adres: Kızılay Mahallesi 506 sok. Bornova / İzmir
Tel: 293 38 76
 
BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI BUZ SPORLARI SALONU
Buz Hokeyi, buz dansı, artistik patinaj, senkronize buz dansı eğitimleri Bornova Aşık Veysel 
Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 293 42 12

EKREM AKURGAL YAŞAM PARKI BAYRAKLI SPOR OKULU
Basketbol, voleybol, futbol, step, aerobik, pilates, jimnastik ve tekvando eğitimleri Ekrem Akurgal 
Yaşam Parkı Bayraklı Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21 
 

HALKAPINAR ATATÜRK SPOR SALONU SEHA AKSOY ATLETİZM PİSTİ
Atletizm eğitimleri Halkapınar Atatürk Spor Salonu Seha Aksoy Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21
 
İNCİRALTI SPOR TESİSLERİ BALÇOVA
Faydalanmak isteyen sporseverler için halı saha, voleybol, açık basketbol alanları ile tenis 
kortları bulunmaktadır.  
Tel: 278 06 00 

İNCİRALTI KAYIK ALANI
Kano eğitimleri bu bölgede düzenlenmektedir.
Tel: 425 04 21

BOSTANLI REKREASYON ALANI TESİSLERİ
Tenis eğitimleri düzenlenmektedir.
Ayrıca rekreasyon alanında faydalanmak isteyen sporseverler için 4 tenis kortu, 3 basketbol 
sahası, bir adet de kondisyon aletleri parkı bulunur.
Tel: 362 48 28 
 
BAYRAKLI ÇİÇEK FUTBOL SAHASI
Tel: 345 87 47
 
YEŞİLYURT FUTBOL SAHASI 
Tel: 228 75 75

Vefat eden vatandaşın ölüm raporu; bağlı bulunduğu belediyenin sağlık işleri müdürlüğünden 
veya sağlık ocağı doktorundan alınır.
Vefat gece geç saatlerde olmuş ise doktordan veya sağlık kurumundan ölüm raporu alındıktan 
sonra Mezarlıklar Müdürlüğü’nün ALO 188 No’lu telefonunu arayıp bilgi veriniz. 
Araç kısa sürede gelir ve cenaze teslim alınır. 
İşlemler için sabah Ölüm Raporu ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile ilçe belediyesi sağlık işleri 
müdürlüğüne müracaat edilir. Ölüm Raporu, Gömü İzin Belgesi’ne dönüştürülür. 
Hastanede vefat olduğunda, Gömü İzin Belgesi hastane tarafından düzenlenir. 
Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanını getirmeyi unutmayınız. 
Gömü İzin Belgesi alınan cenazelerin defin işlemleri Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe’de ikamet 
ediyorsa Soğukkuyu Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde; Buca ve Gaziemir ilçelerinde ikamet 
ediyorsa Buca Kaynaklar Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde veya istek doğrultusunda 
Yenişehir’de bulunan Mezarlıklar Müdürlüğü Defin İşlemleri Servisi tarafından, mesai saatlerinde 
yapılır.
Daha önce aile kabristanı almış olanların yeni vefatlarında gömü işlemlerinde “aile kabristanı” 
olduğuna dair belgeyi de getirmeleri gerekmektedir. Defin işlemleri esnasında yıkama, araç, 
morg, gömü yeri ve ruhsat ücreti tahsil edilir. 
Vefat edenin ölüm raporunu 3 gün sonra merkezden alabilirsiniz. 
Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek durumda olanlar, muhtardan Fakir 
İlmühaberi getirdikleri takdirde  tüm işlemleri ücretsiz yapılır; vefat eden Doğançay Mezarlığı’na 
defnedilir. 
Cenazenin başka bir şehre nakli gerekiyorsa İlçe Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden Yol Nakil Belgesi 
alınıp, ilaçlanıp tabut mühürlendikten sonra soğutmalı cenaze araçları ile bedeli karşılığında nakil 
yapılır.

Üste Gömü İşlemleri
Bir mezarın üstüne, 5 yıl geçtikten sonra 1. dereceden yakınının gömüsü yapılabilmektedir. 
Daha önce ölmüş olanın defin belgesi temin edilir ve üste gömü formu ile birinci dereceden 
yakınının muvaffakatı alınarak gömü işlemi yaptırılır. 
Gömüsü yapılan mezarların mezar üstü inşaat yapımı gömü tarihinden en erken 3 ay sonra 
Mezarlıklar Müdürlüğü’nden inşaat ruhsatı alınarak yapılır. 

ALO 188 No’lu özel hat, 24 saat kesintisiz hizmeti vermektedir.
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CENAZE İŞLEMLERİ



Hızlı, güleryüzlü ve güvenilir iletişim için buradayız.

Çünkü,
  

  alanında yetkin personelimizle başvurularınızı almak için sizi bekliyoruz.
  İşlemlerinizin yapılmasını beklerken size evinizin rahatlığını sunuyoruz.

  Başvurunuzun takibini yapıyor, sizlerle yeniden görüşmek için sabırsızlanıyoruz.
  İzmir için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmak bize mutluluk veriyor.

Çünkü,

biz kocaman bir aileyiz.

Çünkü,

İZMİR BİZİM EVİMİZ.

  

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HALKLA İLİŞKİLER ve MUHTARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bu küçük rehberi sizler için hazırladık.
İstedik ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü hizmetlere ulaşmanın en kolay yolu 
hep elinizin altında olsun.
Bu kitapçıkta yanıtını bulamadığınız tüm sorular için bize danışabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü olarak 5 farklı 
birimle hizmetlerimizi sürdürüyoruz.
Bize ister telefonla, ister internet aracılığıyla, ister muhtarınızla görüşerek ya da isterseniz 
şahsen İzmir Büyükşehir Belediyesi binasına gelerek ulaşabilirsiniz.

Hemşehri İletişim Merkezi

“Bize kısaca HİM diyebilirsiniz.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı dinamik ve güleryüzlü bir ekibiz.

E-posta, web adresi, kiosk (metro istasyonlarında bulunan elektronik iletişim sistemi), 
faks ve mektup aracılığı ile bize ulaştırdığınız başvuruları kayıt altına alıyor, 
birimlerden ilgili yanıt geldiğinde en kısa sürede sizlere geri dönüş yapıyoruz.

Doğrudan ve kolay iletişimin adresi, HİM’e ulaşmak çok kolay.

him@izmir.bel.tr
www.him.izmir.bel.tr
www.izmir.bel.tr
www.twitter.com/izmirhim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak / İzmir

Faks: 293 39 95

Çağrı Merkezi

7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz Çağrı Merkezi’nde, uzman operatörlerimiz aracılığı ile başvurularınızı 
kayıt altına alıyor, ilgili birime yönlendiriyor ve işlem sonucunda sizleri haberdar ediyoruz.

Çağrı Merkezi’ne ulaşmak için aramanız gereken numara:
444 40 35

* Çağrı Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
İZSU’ya ilişkin başvuruları ALO 185 numaralı hattan kabul etmektedir.

Muhtarlar Masası

Yerel yönetimin ilk kademesi olan muhtarlarımızın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile doğrudan ve 
kolay iletişim kurmalarını Muhtarlar Masası ile sağlıyoruz. 
Dilek, öneri ve şikâyetlerinizi muhtarlarınız aracılığı ile de bize ulaştırabilirsiniz. 
Hizmet odaklı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Muhtarlar Masası ile muhtarlarımızı 
faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmenin yanı sıra, onların teknik donanım ve 
sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyoruz.

Muhtarlarımız için iletişim numaralarımız:
Tel: 293 15 90 – 293 15 31 – 293 12 76
Faks: 293 19 26

Santral

Hafta içi 08.00 – 17.00 saatleri arasında gelen tüm çağrılara cevap vererek ilgili birime 
yönlendiriyor, ayrıca birimler arası ve dış arama yetkisi olmayan birimlerin görüşme 
yapabilmelerini sağlıyoruz.

Santral numaramız: 293 12 00

Merkez -1 Telsiz

Emniyet ekipleri, belediye birimleri ve ilçe belediyelerinden telsiz ve telefon aracılığıyla iletilen 
ihbarların en kısa sürede ilgili birime aktarılmasını sağlıyor, acil müdahale gerektiren anlarda 
birimler arası koordinasyon kuruyoruz.

Tel: 293 13 14 – 293 11 00 - 293 11 98  /  Faks: 293 10 99

                           

İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Kurtarma ve Sağlık ekibi AKS, 7 gün 24 saat kesintisiz acil 
yardım hizmeti vermektedir.

Trafik kazası, yangın, patlama, su baskını, doğal afet, can kurtarma durumlarında cep telefonu, 
sabit telefon ya da ankesörlü telefonlardan ücretsiz telefon hattı 110’u arayabilirsiniz.

Suç teşkil eden bir durumla karşılaştığınızı düşünüyor ve kolluk kuvvetlerine ihtiyaç duyuyorsanız 
Emniyet Genel Müdürlüğü acil ihbar ve yardım hattı 155’i aramalısınız.

Acil durum görüşmelerinde yetkililere, sakin bir ses tonu ve anlaşılır ifadeler ile bulunduğunuz 
adresi, acil durumun türünü ve tehlikede olan kişi sayısını bildiriniz.

 

ULAŞIM VE ULAŞIM KARTLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanına hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması 
için kara-deniz-demir yolu entegrasyonunu hedef edinerek ulaşım hizmetlerini sürdürür.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu taşıt seçenekleri arasında temel olarak otobüs, 
metro, banliyö sistemi, yolcu gemisi, arabalı vapur, bisiklet ve faytonlar yer alır.
Gitmek istediğiniz yere en kolay nasıl ulaşabileceğinizi öğrenmek için güzergâh ve taşıt 
seçeneklerinizi gösteren Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi’nden yararlanabilirsiniz.
Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi: asps1.unibel.com.tr
 
İzmirim Kart
Toplu ulaşım araçlarından yararlanmak için İzmir’de “İzmirim Kart” adı verilen elektronik kart 
sistemi kullanılır. İzmirim Kart, tüm toplu taşıma araçlarında geçerlidir ve kentin hemen her 
köşesinde bulunan İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan temin edilebilir. 
İzmirim Kart’ı yalnızca bir defa satın almanız yeterlidir. Kartın geçerlilik süresi yoktur. İster yetkili 
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan, ister aktarma merkezlerindeki otomatlardan 
dilediğiniz zaman ve dilediğiniz kadar bakiye yüklemesi yapabilirsiniz. Bakiyeniz, kartınızı taşıt 
araçlarında bulunan elektronik sayaçlara gösterdikçe azalır. Bakiye tükendiğinde karta yeniden 
yükleme yapmanız gerekir.
Size en yakın İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’nı www.eshot.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

90 Dakika Uygulaması
İzmir’de toplu ulaşım araçlarını tercih eden yolcuların İzmirim Kart bakiyelerinden 90 dakika 
içinde yalnızca ilk binişlerinde bilet ücreti düşer.
İzmirim Kart’ınızı araçlardaki elektronik sayaca göstermenizi takip eden 90 dakika boyunca, 
tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilirsiniz.
90 dakika sonraki ilk yolculukta kart bakiyenizden yeniden bir binişlik ücret düşer.

3-5 Bilet
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktaları’nda bulunan “3-5 Bilet” isimli kartlarla da yolculuk 
yapabilirsiniz. 3-5 Bilet üç farklı seçenekle satışa sunulur; iki binişlik, üç binişlik ya da beş binişlik 
alternatifleri mevcuttur. İzmirim Kart’tan farklı olarak 3-5 Bilet ile 90 dakika uygulamasından 
yararlanılamaz. 3-5 Bilet’e yeniden yükleme yapılamaz. 3-5 Bilet’in geçerlilik süresi ilk kullanım 
tarihinden itibaren 35 gündür.

Otobüs
Otobüs ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına ESHOT Genel Müdürlüğü 
tarafından sürdürülür.

İzmir şehir merkezinde otobüs seferleri 24 saat kesintisiz olarak gerçekleştirilir.
Baykuş adı verilen gece otobüsleri gece 12’den sabah 6’ya kadar bir saat arayla şehir merkezi 
Konak ile Evka-3, Tınaztepe, Gaziemir, Balçova ve Çiğli arasında karşılıklı hareket eder.
Otobüs sefer saatleri, hat numaraları ve güzergâhlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için ESHOT’un resmi 
internet sitesini ziyaret edebilir ya da çağrı merkezini arayabilirsiniz.
www.eshot.gov.tr    
Çağrı Merkezi: 320 0 320

Metro
Metro ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İzmir Metro A.Ş. tarafından 
sürdürülür. İzmir metro ağı kapsamında 17 metro istasyonu bulunur. Bunlar sırasıyla Fahrettin 
Altay, Poligon, Göztepe, Hatay, İzmirspor, Üçyol, Konak, Çankaya, Basmane, Hilal, Halkapınar, 
Stadyum, Sanayi, Bölge, Bornova, Ege Üniversitesi ve Evka – 3 istasyonlarıdır. Hilal, yolcuların 
banliyö sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur. Halkapınar, hem banliyö sistemine 
geçiş istasyonu hem de otobüslerin aktarma merkezidir. Fahrettin Altay istasyonundan da 
otobüslerin aktarma merkezine ulaşılabilir. Metro sefer saati ve ücretlerine ilişkin ayrıntılı bilgi 
için Metro A.Ş. resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
www.izmirmetro.com.tr

Banliyö
İzmir’de banliyö ile toplu ulaşım hizmetleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD’nin %50 
ortaklığı ile kurulmuş olan İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi A.Ş, kısa adıyla İZBAN tarafından 
sürdürülür. İZBAN ağı kapsamında, Cumaovası ile Aliağa arasında yer alan 32 istasyon bulunur.
Hilal, yolcuların metro sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur.
Halkapınar ise hem metro sistemine geçiş istasyonu, hem de otobüslerin aktarma merkezidir.
İZBAN sefer ve ücretlerine ilişkin bilgi için İZBAN internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
www.izban.com.tr

Yolcu Gemisi ve Arabalı Vapur
Yolcu gemisi ve arabalı vapur ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına 
İZDENİZ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Yolcu gemisi seferleri Bostanlı, Karşıyaka, Bayraklı, Alsancak, Pasaport, Konak, Göztepe ve 
Üçkuyular olmak üzere 8 iskeleden yapılır.
Günübirlik tatil yaparak denizin tadını çıkarmak isteyenler için yaz sezonu boyunca Yassıcaada’ya 
da yolcu gemisi seferleri düzenlenir. 
Arabalı vapur seferleri ise Üçkuyular ve Bostanlı iskeleleri arasında şehir içi trafiğine girmeden 
keyifli, güvenli ve hızlı yolculuk imkânı sağlar.
Yolcu gemilerinin ve arabalı vapurların sefer saat ve tarifelerini iskelelerden temin edebileceğiniz 
broşürlerden ya da İZDENİZ resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.
www.izdeniz.com.tr

Bisiklet
İzmir’de motorlu araç kullanımını azaltmak, çevre kirliliğini ve trafik sorununu en aza indirmek ve 
sağlıklı yaşamı özendirmek amacı ile kent bisikleti kiralama sistemi BİSİM oluşturulmuştur.
Şehir merkezinde sahil şeridi boyunca rastlayacağınız bisiklet istasyonlarından dilediğiniz saatte 
bisiklet kiralayabilir, bisikletinizi istediğiniz güzergâhta kullanabilir ve herhangi bir istasyona 
bırakabilirsiniz.
BİSİM sistemi ile ister kredi kartı kullanarak, ister sisteme üye olarak bisiklet kiralayabilirsiniz.
Üyelik işlemleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
BİSİM üyesi olmak, kira ücretlerini öğrenmek, kira koşulları ve istasyonlar hakkında ayrıntılı 
bilgiye ulaşmak için BİSİM resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz.
www.bisim.com.tr  
Tel: 433 51 55

Fayton
İzmir’de ulaşım seçeneklerinin en keyiflisi kentin simgesi haline gelen faytonlardır.
Fayton hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Tarihi görünüşü örnek alınarak özgün modeline uygun yapılan Victoria Klasik tipi modern 
faytonlar, özel giyimli, sürüş, davranış, duruş ve yabancı dil eğitimi almış sürücüler tarafından 
idare edilir ve Haflinger cinsi atlar ile çekilir.
Siz de bu keyfi yaşamak için İzmir Limanı, Gündoğdu Meydanı ya da Konak Pier istasyonlarından 
faytona binebilir, dilerseniz sahil şeridinde, dilerseniz tarihi noktalara doğru nostaljik bir gezinti 
yapabilirsiniz.
Ayrıca, özel günlerinizde önceden randevu almak ve gerekli ödemeleri karşılamak kaydıyla 
fayton kiralayabilirsiniz.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Tur Otobüsleri
İzmir’i, şehir merkezinde panoramik bir tur atarak tanımak isteyen yerli ve yabancı turistler için 
tasarlanan üstü açık tur otobüsleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından işletilir.
Otobüslerde Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca anlatımların yapıldığı rehber 
kulaklıklar bulunur. Ayrıca 6 dilde hazırlanmış güzergâh haritalı İzmir broşürleri de tur 
otobüslerini kullanan yolculara hediye edilir.
Tur otobüsleri için alınan biletler 24 saat geçerlidir. Otobüslerden güzergâh üzerindeki herhangi 
bir durakta inebilir ve aynı biletle yeniden binebilirsiniz.
Panoramik şehir turları saat 09.30’da başlar. Her 30 dakikada bir hareket eden otobüslerin son 
sefer saati ise 16.00’dır.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Kayıp Eşya
Otobüs, metro, banliyö, yolcu gemisi ya da arabalı vapurda eşyanızı unutursanız kayıp eşya 
bürolarına danışabilirsiniz.
ESHOT – İZULAŞ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: 544 Sok. No: 2 Yağhaneler - Konak / İzmir 
Tel: 250 29 77
Kayıp eşyanızın durumunu www.eshot.gov.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Kayıp Eşya Formu’nu doldurarak da 
sorgulayabilirsiniz.
METRO Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Halkapınar İstasyonu / İzmir
Tel: 461 54 45 / Dahili: 9255
İZBAN Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Salhane İstasyonu / İzmir
Tel: 398 32 32
İZDENİZ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Bostanlı Vapur İskelesi Bostanlı / İzmir
Tel: 330 50 71

ULAŞIM KARTLARI

Toplu ulaşım kartları ile ilgili tüm işlemler ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları 
Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülür.
Kart talebi, yenileme, çalınma-arıza bildirimi, bakiye itirazı, dolum-kullanım bilgi talebi gibi 
ulaşım kartlarına ilişkin her konuda Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne danışabilirsiniz.
Adres: Milli Kütüphane Cad. No: 10/1C Konak – İzmir
Tel: 483 64 63

ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI

Engelli Bireyler
Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan kişiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen 
Engelli Kimlik Kartı ya da daha önce verilen Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Engelli 
Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanlarını görevli personele göstererek toplu ulaşım araçlarından 
ücretsiz faydalanır. 
Kartlarında “Ağır Engelli” olarak belirtilen ya da “Ulaşımda Refakatçi Hakkı Vardır” ibaresi bulu-
nan kişiler ise kendileri ile birlikte bir refakatçi ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlana-
bilir.
65 Yaş ve Üzeri 
İzmir’de 65 yaş ve üzeri herkes, nüfus cüzdanlarını yetkili görevlilere göstererek toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

Şehit Aileleri
Şehit Aileleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen Şehit Ailesi Kartı ya da 
ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından verilen bakiye 
gerektirmeyen İzmirim Kart ile toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabilir.

Gaziler
Gaziler ve gazi yakınları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kendilerine verilen 
Gazi Kartı ya da Gazi Ailesi Kartı ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

ÜCRETSİZ ULAŞIM KARTLARI

TÜİK Kartı: Sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için alanda 
görevlendirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) personeli, görev süresince, toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

PTT Kartı: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT bünyesinde dağıtıcı olarak görev yapan 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur personel toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Zabıta Kartı: İzmir sınırları içindeki belediyelerde çalışan zabıta memur personel toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

Basın Kartı: Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen Sarı Basın Kartı sahibi  
basın mensupları toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Polis Kartı: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapan 
emniyet hizmetleri sınıfı personeli toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Orman Muhafaza Kartı: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza 
memurları resmi üniformalı oldukları sürece toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanır.
 
İNDİRİMLİ ULAŞIM KARTLARI

Öğrenci Kartı: Öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından verilen Öğrenci Kartı ile toplu 
ulaşımdan indirimli faydalanır. Öğrenci kartı öğretim yılı başında okul idareleri tarafından 
gerçekleştirilen toplu başvurular aracılığı ile hazırlanır. Toplu başvurudan yararlanamayan 
öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü resmi internet adresi www.eshot.gov.tr üzerinden bireysel 
başvuruda da bulunabilir. İzmir dışında öğrenim gören öğrenciler indirimli seyahat edebilmek için 
üniversitelerinden aldıkları kimlik kartları ya da öğrenci belgesi ile ESHOT Genel Müdürlüğü 
resmi internet adresi üzerinden bireysel başvuruda bulunabilir.
 www.eshot.gov.tr

Öğretmen Kartı: Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma 
Bakanlığı’na bağlı örgün eğitim kurumlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 
kadrolu olarak çalışan eğitim ve öğretim sınıfı personeli Öğretmen Kartı ile toplu ulaşım 
araçlarından indirimli olarak yararlanır.

60 Yaş Kartı: İzmir sınırları içinde ikamet eden 60-65 yaş arası kişiler, günün her saatinde 
öğrenci tarifesi ödeyerek toplu ulaşımdan indirimli yararlanır. 

ÇEVRE

İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre ve insan sağlığını korumak ve iyileştirmek amacı ile çevre 
kirliliğine yol açan her türlü kirleticiye karşı gerekli önlemleri alır ve ilgili denetimleri sürdürür.

Evsel Atıklar
İzmir’de çöp konteynerlerinde biriken evsel atıkların özel atık toplama araçları ile toplanması, 
sokaklar söz konusu olduğunda ilçe belediyelerinin, ana arterler söz konusu olduğunda ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundadır.
İlave çöp konteyneri konulması, çöp konteynerlerinin yıkanması gibi talepler ya da çöplerin 
düzenli toplanmaması ya da toplanırken gürültü yapılması gibi şikâyetlere ilişkin başvurular 
sokak konteynerleri ile ilgili ise ilçe belediyelerine, cadde konteynerleri ile ilgili ise İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmelidir.

Tıbbi Atık
Hastaneler, veteriner klinikleri, poliklinikler, tıbbi tahlil laboratuvarları, muayenehaneler ve diş 
kliniklerinden çıkan tıbbi atıklar, konusunda yetkin eğitimli personel aracılığı ile özel araçlarla 
toplanır ve sterilizasyonu gerçekleştirilmek üzere çevreye zarar vermeden bertaraf tesislerine 
iletilir.

Sanayi Atıkları
Evsel nitelikli ya da düzenli depolama kriterlerine uygun ve analizi yapılmış sanayi atıkları, ilgili 
firmalar tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Düzenli Çöp Depolama Tesisi’ne getirildiği 
takdirde bertaraf edilir.

Moloz Atıkları
Çeşitli kurum ve kuruluşlar inşaat ya da yıkıntı atıklarını, ilçe belediyelerinden Ek-2 belgesi 
aldıktan sonra izinli taşıyıcılar aracılığı ile yasal moloz depolama alanlarına bırakabilir.
İzmir’deki moloz depolama alanlarını öğrenmek, inşaat ya da yıkıntı atıklarını uygun alanlara 
bırakabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak 
başvuruda bulunabilirsiniz.

İlaçlama ve Haşere ile Mücadele Çalışmaları
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca modern yöntemlerle sürekli olarak sivrisinek ile 
mücadele çalışmaları gerçekleştirir.
Hamamböceği, bit, pire, karasinek gibi haşere ve fare mücadelesi için ise hem iç hem de dış 
mekânlara özel ilaçlama çalışmaları yapılır. 
Sokak ve caddelere yerleştirilen çöp konteynerleri haşere üremesine karşı düzenli olarak ve 
talep üzerine ilaçlanır.

İhtiyaç duyduğunuz ilaçlama çalışması için Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü’nü 
arayabilirsiniz. 

Tel: 293 37 14 - 15

Hava Kirliliği
Karşıyaka, Bornova, Güzelyalı ve Alsancak’ta bulunan modern hava kirliliği ölçüm istasyonlarında 
yapılan ölçümlerle hava kirliliği değerleri 24 saat aralıksız olarak izlenir.
Hava kirliliği denetim ekibi, kalitesiz yakıt kullanan, satan ya da kalorifer, kazan, baca bakım ve 
temizliklerini yapmayan konut, işyeri ve sanayi tesislerini tespit eder. Kirliliğin önlenebilmesi için 
denetimleri yapar ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
Hava kirliliğine sebep olduğunu düşündüğünüz kişi ya da kuruluşları Hava Kirliliği Denetim 
Birimi’ne bildirebilirsiniz.

Tel: 293 13 84

Gürültü Kirliliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi yalnızca birinci sınıf gayri sıhhi işletmelere ilişkin gürültü kirliliği 
denetimlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. 
Gürültü kirliliğine yol açan diğer her türlü kurum, kuruluş ya da konutların denetimi ilçe 
belediyelerinin görevidir.
Bu nedenle eğer gürültü kaynağı birinci sınıf gayri sıhhi işletme ise HİM’e başvurabilir, değil ise 
başvurunuzu ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi uyuşmazlıkların çözümünde konu ile ilgili uzman ekip ve teknik 
destek sağlar.

Körfez Denetimi
İzmir Körfezi’ne atık bırakan, limanda yük alımı ve boşaltımı sırasında çevre kirliliği yaratan 
gemileri Körfez Denetim Ekibi kontrol eder. Deniz yüzeyindeki atıkları toplayarak körfezin temiz 
tutulmasını sağlar.
Denize atık madde bıraktığını tespit ettiğiniz kişi, kurum ya da kuruluşlara ilişkin bildirimlerinizi 
Körfez Denetim Şefliği’ne iletebilirsiniz.

Tel:  293 14 26 

SU VE KANALİZASYON İŞLEMLERİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İZSU; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları 
dahilinde yaşayanların içme suyu ve atık su hizmetlerini, çevre ve insan sağlığını esas alarak, 
etkin, verimli ve kesintisiz olarak yürütür.
Su ve atık su işlemlerine ilişkin ihtiyaç duyduğunuz her konuda danışmak için 185 numaralı 
telefon hattını arayabilir ya da Cumhuriyet Bulvarı No: 16 - Konak adresinde bulunan İZSU Genel 
Müdürlüğü’nü ziyaret edebilirsiniz.

YENİ ABONE
Yeni abonelik için gerekli belgeler:
•  Yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı) aslı ve fotokopisi
•  Numaralandırma krokisi ya da belgesi aslı ve fotokopisi
•  Tapu aslı ve fotokopisi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Kanal ruhsatnamesi
•  DASK (Doğal Afet Sigortası) belgesi (15.06.2004 tarihinden sonra yapı kullanma izin belgesi 
almış olanlar için)
Abone ücreti, ilgili yetkililer tarafından tespit çalışması yapıldıktan sonra, bağlanacak suyun 
şebekeye olan mesafesi, çapı gibi özellikler dikkate alınarak belirlenir.
Piyasadan temin edeceğiniz yeni su sayacı; İZSU standartlarına uygun, gliserin korumalı ve yaş 
tip su sayacı olmalıdır.

SAYAÇLAR
Sayaç Değiştirme
İZSU Genel Müdürlüğü ya da ilgili şube müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunmanız halinde, 
“sayaç değiştirme bülteni” düzenlenir ve arızalı olduğu tespit edilen sayaç değiştirilir.
Sayacın sarfiyat göstermediği dönemler için ise geriye dönük kıyas tahakkuku yapılarak ödeme 
miktarı belirlenir.

Su Faturasına İtiraz
Su faturasında belirtilen kullanım ve ödeme miktarlarının hatalı olduğunu düşünüyorsanız bağlı 
bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz.
İtiraz durumunda, sayacınızın kontrolü için İZSU tarafından düzenlenen dilekçe Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’ne gönderilir.
Faturaya itirazda bulunduysanız, işlem sonuçlanana kadar ödemeyi izinli duruma getirme 
talebinde bulunabilirsiniz.

Kontrol sonucunda sayacınız arızalı çıkarsa ve fatura bedelinizi itiraz öncesinde yatırmış iseniz 
ödemiş olduğunuz tutar, isteğinize bağlı olarak ya müteakip ödemenizde otomatik olarak 
düşürülür ya da tarafınıza ödenir.

Abonelik Dondurma (Geçici Kapama İşlemi)
Belirli bir süre için kullanılmayacak konut ya da iş yeri için geçici kapama işlemi yapılabilir. 
Geçici kapama uygulanacak tarihler verilen dilekçede belirtilmelidir.
Bu işlemin gerçekleşmesi için, abone numaranıza kayıtlı herhangi bir borç bulunmaması 
gerekmektedir. Bu durumda, abone servisi sayacı sökmeden geçici kapama işlemi yapabilir. 
Geçici sürenin bitimine kadar sarfiyat faturası düzenlenmez.

Abone İptal İşlemi
Aboneliğinizin iptalini istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurunuz.
Abone numarasına kayıtlı tüm borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız. 
Sayaç söküm işlemi yapıldıktan sonra abone teminatı tarafınıza iade edilerek işlem tamamlanır.

İsim değişikliği
Abone ismi değişikliği talep ediyorsanız, bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ve 
kimlik fotokopisi, DASK poliçesi, tapu ya da ikametgâh belgesi ile birlikte başvurunuz. 
Abone numaranıza kayıtlı tahakkuk ve tahsilat borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız.  
Başvurunuz sonucunda teminat ücreti alınarak sözleşme imzalanır ve işlem tamamlanır.
 
Su açma işlemi
Yazılı talepte bulunarak yerinden kaldırdığınız sayacınızı yeniden bağlamak ya da kesilen 
suyunuzu yeniden açtırmak istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne 
başvuruda bulunabilirsiniz. 
Sayacınız borcunuzdan ötürü yerinden kaldırıldıysa ya da borç nedeni ile suyunuz kesildiyse 
gerekli ödemeyi yaptığınız takdirde sayacınız yeniden takılarak, suyunuz açılır.

Çok Sayaçtan Tek Sayaca 
Apartmanınızda her daireye ait ayrı sayaçlarınızı söktürmek ve hidrofor sistemi ile ortak 
su kullanmak istiyorsanız, apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu çok sayaçtan tek sayaca 
geçiş sağlanır.

Tek Sayaçtan Çok Sayaca Geçiş
Tek sayaçla hidrofordan ortak su kullanıyorsanız ve sayaçlarınızın ayrılarak farklı abonelikler 
oluşturulmasını istiyorsanız apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu tek sayaçtan çok sayaca 
geçiş sağlanır.

İZSU Şebekesi Dışındaki Kaynaklardan Temin Edilen Suyun Kullanılması

İZSU şebekesi dışındaki kaynaklardan temin ettiğiniz suyu kullanıyorsanız, ilgili İZSU Şube 
Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak Atık Su Abonelik Sözleşmesi imzalamanız gerekir.
Abonelik ücreti, sözleşme imzalandıktan ve sayaç bağlandıktan sonra ilk sarfiyat faturasına 
eklenir.

Ayrıca İZSU Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak için Alo 185 numaralı hattı arayarak;
•  Su ve kanalizasyon şebeke arızalarını günün her saati bildirebilir,
•  Semtinizdeki planlı su kesintilerini öğrenebilir, 
•  Kaçak su kullanımlarını ihbar edebilir,
•  Dış mekânlardaki kanallardan kaynaklanan koku şikâyetlerinizi iletebilirsiniz.

Yaşadığınız bölge ile ilgili, 
•  Yağmur suyu ızgarası
•  Su tahliye hattı yenilemesi
•  Dere ıslahı yapımı
•  Dere üstü yaya köprüsü yapımı talebinde bulunabilirsiniz.
Dilek, öneri ve şikâyetleriniz ilgili birimlere aktarılacak, tarafınıza en kısa sürede geri dönüş 
yapılacaktır.

İZSU’nun sağladığı tüm hizmetlere ilişkin ayrıntılı bilgi için: 
www.izsu.gov.tr

İMAR İŞLERİ 

Parsel planlama, numaralandırma, yapı ruhsatı verme, yapı kullanım izni verme, ruhsatsız/kaçak 
yapılaşmayı önleme gibi her türlü imar uygulaması yetki ve sorumluluğu ilçe belediyelerine aittir.
Söz konusu konulara ilişkin başvurularınızı ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile İmar Denetim Dairesi 
Başkanlığı görev yetki ve sorumlulukları ise;

•  İmar yönetmeliği, yüksek yapılar yönetmeliği, otopark yönetmeliği uygulama esasları gibi 
gerekli yönetmelikleri hazırlamak, mevcut yönetmeliklere ilave ya da düzenlemeler yapmak,
•  İlçe belediyelerine esas olmak üzere otopark bölge sınırları bedellerini saptamak ve 
güncelleştirmek,
•  Yüksek Yapılar Yönetmeliği gereğince İnceleme Kurulu’nu toplayarak alınan kararları talep 
sahibine ve ilgili meslek odalarına bildirmek,
•  İmar denetimleri yapmak,
•  İmar mevzuatına ilişkin uygulamaları değerlendirmek ve uygulama birliğini sağlayıcı ve 
bağlayıcı koordinasyon kararları almak, uygulanmasını denetlemektir.

ALTYAPI KOORDİNASYON HİZMETLERİ

Altyapı koordinasyon hizmetlerinin başlıca amacı; şehrin temel altyapı çalışmaları için gerekli 
izinlerin sağlanması, çalışmaların denetiminin gerçekleştirilmesi ve koordinasyon içinde sonuca 
ulaştırılmasıdır.

Bunlar arasında öncelikli olarak:
•  İçme suyu ve kanal projeleri,
•  Elektrik, gaz, telefon, fiberoptik bağlantı hattı projeleri,
•  Banliyö ve metro enerji besleme projeleri,
•  Yollar ve kaplama hizmetleri yer alır.

Bu kapsamda, İzmir içinde altyapı çalışması yapmak isteyen kamu kurum-kuruluşları, 
özel-tüzel şahıslar AYKOME’ye müracaat ederek kazı izni almalıdır. 

İzinsiz veya ruhsata aykırı yapılan çalışmalarda iş durdurulur ve cezai işlem uygulanır.

Denetim ve tuhsat işlemleriniz için Altyapı Koordinasyon Merkezi’ni arayabilirsiniz.
Tel: 293 40 24 – 293 14 04

İLAN VE REKLAM DÜZENLEME İŞLERİ

İlan, reklam ve tanıtım araçlarının kullanımı İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam 
Yönetmeliği uyarınca düzenlenir. Söz konusu yönetmeliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi 
internet adresi www.izmir.bel.tr üzerinde bulunan dokümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

İlan ve reklam uygulamalarını bağlı bulunduğunuz ilçe sınırları içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız ilçe belediyesine, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’ne 
izin başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü iletişim bilgileri:
Tel: 293 42 44 
E-posta: kentestetigi@izmir.bel.tr

VETERİNERLİK HİZMETLERİ

Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların bakımı ve denetimi; mesai saatleri içinde öncelikli olarak 
bulundukları ilçe belediyelerinin, saat 18.00’den sonra ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
sorumluluğundadır. Sokak hayvanlarına ilişkin bakım, kısırlaştırma ya da gürültü konularında 
başvurularınızı bağlı bulunduğunuz ilçe belediyesine iletebilirsiniz.

Ancak engelli, ağır hasta ve kendine bakamayacak durumda olan ya da toplumla uzlaşamayan 
saldırgan sokak köpekleri ile sahipleri tarafından bakılamayan evcil köpekler İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Işıkkent Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne kalıcı olarak kabul 
edilir.

Saldırgan sokak köpeklerinin bakımevine kabulü, ancak bir kişinin yaralanmasına sebep olduğu 
ve o kişi yaralanmaya ilişkin doktor raporu beyan ettiği takdirde gerçekleşir.

Yaralı sokak hayvanları tedavi, kısırlaştırma ve aşı işlemleri yapıldıktan sonra (köpekler kulak 
küpeleri takılarak, kediler ise kulaklarına işaret bırakılarak) alındıkları bölgeye geri bırakılır.

Bakımları yapılmak üzere belediyeler tarafından alıkonulan sokak hayvanları 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu’na göre alındıkları yere geri bırakılmak zorundadır.

Köpek sahibi olmak isterseniz İzmir Büyükşehir Belediyesi Işıkkent Köpek Bakımevi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’ne güvenle başvurulabilirsiniz. Merkezden sahiplenilen köpeğiniz size 
aşıları yapılmış ve kısırlaştırılmış olarak ücretsiz teslim edilir.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunu gereğince yerel yönetimlerin sahipli hayvanlara hizmet 
vermesi yasaklanmıştır.
 
Yaralanmış sahipsiz sokak hayvanları için İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri 
Şube Müdürlüğü Acil Müdahale Ekibi’ne ulaşmak için:
293 39 80

ZABITA HİZMETLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehir içinde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için zabıta 
hizmetleri sürdürür. Bunu yerine getirirken kurallara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen 
ceza ve diğer yaptırımları uygular.

•  Çevreye zarar verdiği tespit edilen kuruluşların geçici olarak mühürlenmesi, kapatılması, 
işyeri sahipleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması,
•  Sebze ve meyve haline getirilen kaçak sebze meyveye el konulması, getirenler hakkında 
para cezası uygulanması,
•  İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliğine aykırı reklam panoları, bez afiş, tahta pano, levha ve 
tentelerin toplatılması, sahipleri hakkında para cezası uygulanması İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanlığı görevleri arasındadır.

Seyyar satıcıların yakalanması, mallarına el konulması, sağlığa zararlı ürünlerinin imha edilmesi, 
ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır.

Bu konulara ilişkin dilek, öneri ve şikayetlerinizi 444 40 35 numaralı telefondan HİM’e 
iletebilirsiniz.

Hatalı park eden araçların çekilmesi, kurtarılması ve götürülmesi yetki ve sorumluluğu ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda değil, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndedir.

EŞREFPAŞA HASTANESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, toplumun her kesimine kaliteli sağlık hizmeti 
sunan, ileri teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü bir sağlık kuruluşudur.
200 yatak kapasitesi, 9 ameliyat odası, 2 doğumhanesi bulunan Eşrefpaşa Hastanesi 600’e yakın 
personeli ile hızlı, güvenli ve etkili bir hizmet anlayışı oluşturma hedefi ile çalışır.

Hizmet Birimleri    

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Plastik Cerrahi    Aile Hekimliği   

Ortopedi ve Travmatoloji   Anestezi    Göğüs Hastalıkları  

Genel Cerrahi    Beslenme ve Diyet   Nöroloji   

Üroloji     Biyokimya Laboratuvarı  Kardiyoloji   

Göz     Patoloji Laboratuvarı   Psikiyatri   

Diş     Mikrobiyoloji Laboratuvarı  Dahiliye   

Radyoloji    Uyku Bozuklukları   Dermatoloji   

KBB     Spor Hekimliği   Enfeksiyon Hastalıkları 

Kadın Hastalıkları ve Doğum İlkyardım Eğitim Merkezi  Fizik Tedavi ve 

Çocuk ve Ergen Ruh    
Sağlığı ve Hastalıkları   

Ambulans Hizmeti

Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde iki adet kırmızı kuşaklı acil yardım ambulansı, 5 adet mavi 
kuşaklı hasta nakil ambulansı ve 1 adet tam teşekküllü diş sağlığı taraması ve tedavi hizmetleri 
aracı bulunur.
Ambulans ile nakil hizmetinden yararlanmak isterseniz www.esrefpasahastanesi.izmir.bel.tr 
adresinde bulunan Ambulans Talep Formu’nu doldurabilir ya da dilekçe yazarak Eşrefpaşa 
Hastanesi Başhekimliği’ne başvurabilirsiniz.

HUZUREVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi 70 dönüm arazi üzerinde bir adet çok katlı 
bina ve ikisi ağır bakım (geriatri) servisi olmak üzere 12 adet tek katlı servisten oluşur. Çok katlı 
binasında, 264 yaşlıya, 44 yaşlı kapasiteli ağır bakım servisinde ise hastalığı ağır seyreden 
yaşlılarımıza hizmet verir.

Huzurevine Kabul Şartları
•  60 yaş ve üzeri yaşta olmak
•  Günlük yaşam faaliyetlerini (yeme, içme, tuvalet gibi)bağımsız yapabilecek nitelikte olmak
•  Yatalak ya da devamlı yatarak tıbbi tedavi ve bakıma ihtiyacı olmamak
•  Beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını karşılamasına engel olacak sakatlığı ve bir hastalığı 
bulunmamak
•  Ruhsal sağlığı yerinde olmak
•  Bulaşıcı ve sürekli tedaviyi gerektiren ağır hastalıklara sahip olmamak
•  Uyuşturucu madde ve alkol kullanmamak
•  Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu Sosyal İnceleme Raporu ile saptanmış olmak

Başvuru Evrakları 
•  Başvuru dilekçesi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Ekonomik durum araştırma belgesi
•  4 adet fotoğraf 
•  Sağlık kurulu raporu (huzurevine yerleşme aşamasında istenir)

Verilen Hizmetler
•  Diyetisyen kontrolünde hazırlanan üç öğün yemek
•  Ara öğün olarak çay ve süt servisi
•  Doktorlar tarafından verilen poliklinik hizmeti
•  İleri tetkik ve tedavi için Eşrefpaşa Hastanesi’ne ve diğer hastanelere sevk işlemleri
•  Üç aylık rutin kan ve idrar taraması yaptırılması
•  Yıllık portör ve akciğer taraması yaptırılması
•  Uzman doktorlar tarafından önerilmişse fizik tedavi hizmeti
•  Sağlık durumu uygun yaşlılar için spor merkezi
•  Haftada bir gün çamaşır yıkama, ütüleme hizmeti
•  Sosyal aktiviteler (gezi, spor ve yürüyüş faaliyetleri, koro çalışmaları, yemek organizasyonları)
•  Sosyal servis ekibi tarafından sürdürülen psiko – sosyal destek çalışmaları
•  Kütüphane hizmeti
•  Elişi atölyesi
•  Hobi bahçeleri

Adres: Çamlık Mahallesi Menderes Caddesi No: 418 Gürçeşme-Buca / İzmir
Tel: 293 17 91
GÜÇSÜZLER EVİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Örnekköy’deki 
Müyesser Turfan Güçsüzler Evi, özellikle soğuk kış aylarında, çeşitli kaynaklardan gelen 
bildirimler doğrultusunda sokakta yaşayan evsiz vatandaşlara yemek ve barınma olanağı sağlar.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılır, ihtiyaç halinde Eşrefpaşa 
Hastanesi’nde tedavileri gerçekleştirilir. 3 ay olarak belirlenen barınma hakkı süresi ihtiyaç 
durumuna göre uzatılabilir.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşlardan yaşı uygun olanlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
İzmir İl Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar ile huzurevi ya da bakım merkezlerine 
yerleştiriliyor, çalışabilecek durumda olanlar ise Türkiye İş Kurumu İŞKUR’a yönlendirilerek iş 
bulmaları sağlanıyor.

Adres: 7449 Sok.  No: 16 Zübeyde Hanım  Mah. Örnekköy – Karşıyaka / İzmir
Tel: 361 71 51

Şiddet gören, maddi gücüne el konan, istemediği halde ilişkiye zorlanan, aşağılanan ya da 
ayrımcılığa uğrayan kadınlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi var.
Tüm kadınlar Kadın Danışma Merkezi’nden ücretsiz psikolojik, hukuki ve sosyal danışmanlık 
hizmeti alabilir, dilerse çocukları ile birlikte Kadın Sığınma Evi’ne konuk olabilir.

Kadın Danışma Merkezi iletişim bilgileri: 
 
Adres: Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü
Kültürpark Fuar Alanı – İzmir
Tel: 293 4 293    Faks: 445 30 88
E-posta: kadindanisma@izmir.bel.tr
kadindanisma.izmir.bel.tr

YARDIMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de yaşayan herkesi zor gününde de yalnız bırakmamayı hedef 
edinerek faaliyetlerini sürdürür. Bu amaçla ihtiyaç sahibi kişilerin sosyal hayata katılımını, sadece 
yardım dağıtarak değil, sorunlarına kalıcı çözüm üreterek destekler.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na aşağıdaki konularda 
başvurabilirsiniz. 

 

KENT EKMEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği tüm kültür sanat etkinliklerinin ayrıntılı bilgisine 
www.izmir.bel.tr/Kultursanat adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Bu adres üzerinden dilerseniz, gitmek istediğiniz konser, tiyatro, sergi ya da sinema için bilet satın 
alabilir, kültür sanat merkezlerine ilişkin detayları araştırabilir ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi 
kültür sanat haberlerini okuyabilirsiniz.

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
Adres: Mithatpaşa Caddesi No: 1087 Güzelyalı / İzmir
Telefon: 293 38 18
www.aassm.org.tr

İZMİRSANAT
Adres: Kültürpark Fuar Alanı 26 Ağustos Kapısı yakını
Telefon: 293 40 49
www.izmirsanat.org.tr

İSMET İNÖNÜ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
Adres: Kültürpark Fuar Alanı Lozan Kapısı yakını
Telefon: 293 46 04 

ATATÜRK FUAR AÇIKHAVA TİYATROSU
Adres: Kültürpark Fuar Alanı
Telefon: 293 17 05

AHMET PİRİŞTİNA KENT ARŞİVİ VE MÜZESİ
Adres: Şair Eşref Bulvarı No: 1-A Çankaya / İzmir
Telefon: 293 39 00
www.apikam.org.tr

ÇETİN EMEÇ SANAT GALERİSİ
Adres: 900 Sokak No: 17 Hisarönü / İzmir
Telefon: 293 35 22

BORNOVA AŞIK VEYSEL AMFİ TİYATRO
Telefon: 293 19 47 

TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI KÜLTÜR MERKEZİ
Telefon: 293 10 91

SPOR AKTİVİTELERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları yüzmeden futbola, basketboldan tekvandoya 21 ayrı 
branşta, 11 merkezde sporcu yetiştiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi spor okullarına ve spor merkezlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için:
www.ibsbspor.org
Adres: Celal Atik Spor Salonu Kültürpark Fuar Alanı / İzmir
Tel: 445 67 54
E-posta: bilgi@izmirbsbspor.org 

ASARLIK SPOR KOMPLEKSİ SPOR OKULU
Masa tenisi salonu, basketbol, jimnastik, pilates, tekvando, judo, kondisyon ve güreş eğitimleri 
Asarlık Spor Kompleksi Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Salon çevresinde ayrıca, 2 adet açık alan basketbol sahası ve 2 adet futbol sahası bulunur.
Adres: Evka-4 Spor Tesisleri 
Tel: 351 38 66 

ASARLIK ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU
Badminton, step, aerobik, sağlıklı yaşam, basketbol eğitimleri Asarlık Çok Amaçlı Spor 
Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21

BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI
Tenis eğitimleri Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilir.
Adres: Kızılay Mahallesi 506 sok. Bornova / İzmir
Tel: 293 38 76
 
BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI BUZ SPORLARI SALONU
Buz Hokeyi, buz dansı, artistik patinaj, senkronize buz dansı eğitimleri Bornova Aşık Veysel 
Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 293 42 12

EKREM AKURGAL YAŞAM PARKI BAYRAKLI SPOR OKULU
Basketbol, voleybol, futbol, step, aerobik, pilates, jimnastik ve tekvando eğitimleri Ekrem Akurgal 
Yaşam Parkı Bayraklı Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21 
 

HALKAPINAR ATATÜRK SPOR SALONU SEHA AKSOY ATLETİZM PİSTİ
Atletizm eğitimleri Halkapınar Atatürk Spor Salonu Seha Aksoy Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21
 
İNCİRALTI SPOR TESİSLERİ BALÇOVA
Faydalanmak isteyen sporseverler için halı saha, voleybol, açık basketbol alanları ile tenis 
kortları bulunmaktadır.  
Tel: 278 06 00 

İNCİRALTI KAYIK ALANI
Kano eğitimleri bu bölgede düzenlenmektedir.
Tel: 425 04 21

BOSTANLI REKREASYON ALANI TESİSLERİ
Tenis eğitimleri düzenlenmektedir.
Ayrıca rekreasyon alanında faydalanmak isteyen sporseverler için 4 tenis kortu, 3 basketbol 
sahası, bir adet de kondisyon aletleri parkı bulunur.
Tel: 362 48 28 
 
BAYRAKLI ÇİÇEK FUTBOL SAHASI
Tel: 345 87 47
 
YEŞİLYURT FUTBOL SAHASI 
Tel: 228 75 75

Vefat eden vatandaşın ölüm raporu; bağlı bulunduğu belediyenin sağlık işleri müdürlüğünden 
veya sağlık ocağı doktorundan alınır.
Vefat gece geç saatlerde olmuş ise doktordan veya sağlık kurumundan ölüm raporu alındıktan 
sonra Mezarlıklar Müdürlüğü’nün ALO 188 No’lu telefonunu arayıp bilgi veriniz. 
Araç kısa sürede gelir ve cenaze teslim alınır. 
İşlemler için sabah Ölüm Raporu ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile ilçe belediyesi sağlık işleri 
müdürlüğüne müracaat edilir. Ölüm Raporu, Gömü İzin Belgesi’ne dönüştürülür. 
Hastanede vefat olduğunda, Gömü İzin Belgesi hastane tarafından düzenlenir. 
Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanını getirmeyi unutmayınız. 
Gömü İzin Belgesi alınan cenazelerin defin işlemleri Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe’de ikamet 
ediyorsa Soğukkuyu Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde; Buca ve Gaziemir ilçelerinde ikamet 
ediyorsa Buca Kaynaklar Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde veya istek doğrultusunda 
Yenişehir’de bulunan Mezarlıklar Müdürlüğü Defin İşlemleri Servisi tarafından, mesai saatlerinde 
yapılır.
Daha önce aile kabristanı almış olanların yeni vefatlarında gömü işlemlerinde “aile kabristanı” 
olduğuna dair belgeyi de getirmeleri gerekmektedir. Defin işlemleri esnasında yıkama, araç, 
morg, gömü yeri ve ruhsat ücreti tahsil edilir. 
Vefat edenin ölüm raporunu 3 gün sonra merkezden alabilirsiniz. 
Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek durumda olanlar, muhtardan Fakir 
İlmühaberi getirdikleri takdirde  tüm işlemleri ücretsiz yapılır; vefat eden Doğançay Mezarlığı’na 
defnedilir. 
Cenazenin başka bir şehre nakli gerekiyorsa İlçe Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden Yol Nakil Belgesi 
alınıp, ilaçlanıp tabut mühürlendikten sonra soğutmalı cenaze araçları ile bedeli karşılığında nakil 
yapılır.

Üste Gömü İşlemleri
Bir mezarın üstüne, 5 yıl geçtikten sonra 1. dereceden yakınının gömüsü yapılabilmektedir. 
Daha önce ölmüş olanın defin belgesi temin edilir ve üste gömü formu ile birinci dereceden 
yakınının muvaffakatı alınarak gömü işlemi yaptırılır. 
Gömüsü yapılan mezarların mezar üstü inşaat yapımı gömü tarihinden en erken 3 ay sonra 
Mezarlıklar Müdürlüğü’nden inşaat ruhsatı alınarak yapılır. 

ALO 188 No’lu özel hat, 24 saat kesintisiz hizmeti vermektedir.

İLÇE BELEDİYELER

ALİA

31

.



Hızlı, güleryüzlü ve güvenilir iletişim için buradayız.

Çünkü,
  

  alanında yetkin personelimizle başvurularınızı almak için sizi bekliyoruz.
  İşlemlerinizin yapılmasını beklerken size evinizin rahatlığını sunuyoruz.

  Başvurunuzun takibini yapıyor, sizlerle yeniden görüşmek için sabırsızlanıyoruz.
  İzmir için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmak bize mutluluk veriyor.

Çünkü,

biz kocaman bir aileyiz.

Çünkü,

İZMİR BİZİM EVİMİZ.

  

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HALKLA İLİŞKİLER ve MUHTARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bu küçük rehberi sizler için hazırladık.
İstedik ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü hizmetlere ulaşmanın en kolay yolu 
hep elinizin altında olsun.
Bu kitapçıkta yanıtını bulamadığınız tüm sorular için bize danışabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü olarak 5 farklı 
birimle hizmetlerimizi sürdürüyoruz.
Bize ister telefonla, ister internet aracılığıyla, ister muhtarınızla görüşerek ya da isterseniz 
şahsen İzmir Büyükşehir Belediyesi binasına gelerek ulaşabilirsiniz.

Hemşehri İletişim Merkezi

“Bize kısaca HİM diyebilirsiniz.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı 
bünyesinde, Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı dinamik ve güleryüzlü bir ekibiz.

E-posta, web adresi, kiosk (metro istasyonlarında bulunan elektronik iletişim sistemi), 
faks ve mektup aracılığı ile bize ulaştırdığınız başvuruları kayıt altına alıyor, 
birimlerden ilgili yanıt geldiğinde en kısa sürede sizlere geri dönüş yapıyoruz.

Doğrudan ve kolay iletişimin adresi, HİM’e ulaşmak çok kolay.

him@izmir.bel.tr
www.him.izmir.bel.tr
www.izmir.bel.tr
www.twitter.com/izmirhim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak / İzmir

Faks: 293 39 95

Çağrı Merkezi

7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz Çağrı Merkezi’nde, uzman operatörlerimiz aracılığı ile başvurularınızı 
kayıt altına alıyor, ilgili birime yönlendiriyor ve işlem sonucunda sizleri haberdar ediyoruz.

Çağrı Merkezi’ne ulaşmak için aramanız gereken numara:
444 40 35

* Çağrı Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
İZSU’ya ilişkin başvuruları ALO 185 numaralı hattan kabul etmektedir.

Muhtarlar Masası

Yerel yönetimin ilk kademesi olan muhtarlarımızın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile doğrudan ve 
kolay iletişim kurmalarını Muhtarlar Masası ile sağlıyoruz. 
Dilek, öneri ve şikâyetlerinizi muhtarlarınız aracılığı ile de bize ulaştırabilirsiniz. 
Hizmet odaklı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Muhtarlar Masası ile muhtarlarımızı 
faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmenin yanı sıra, onların teknik donanım ve 
sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyoruz.

Muhtarlarımız için iletişim numaralarımız:
Tel: 293 15 90 – 293 15 31 – 293 12 76
Faks: 293 19 26

Santral

Hafta içi 08.00 – 17.00 saatleri arasında gelen tüm çağrılara cevap vererek ilgili birime 
yönlendiriyor, ayrıca birimler arası ve dış arama yetkisi olmayan birimlerin görüşme 
yapabilmelerini sağlıyoruz.

Santral numaramız: 293 12 00

Merkez -1 Telsiz

Emniyet ekipleri, belediye birimleri ve ilçe belediyelerinden telsiz ve telefon aracılığıyla iletilen 
ihbarların en kısa sürede ilgili birime aktarılmasını sağlıyor, acil müdahale gerektiren anlarda 
birimler arası koordinasyon kuruyoruz.

Tel: 293 13 14 – 293 11 00 - 293 11 98  /  Faks: 293 10 99

                           

İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Kurtarma ve Sağlık ekibi AKS, 7 gün 24 saat kesintisiz acil 
yardım hizmeti vermektedir.

Trafik kazası, yangın, patlama, su baskını, doğal afet, can kurtarma durumlarında cep telefonu, 
sabit telefon ya da ankesörlü telefonlardan ücretsiz telefon hattı 110’u arayabilirsiniz.

Suç teşkil eden bir durumla karşılaştığınızı düşünüyor ve kolluk kuvvetlerine ihtiyaç duyuyorsanız 
Emniyet Genel Müdürlüğü acil ihbar ve yardım hattı 155’i aramalısınız.

Acil durum görüşmelerinde yetkililere, sakin bir ses tonu ve anlaşılır ifadeler ile bulunduğunuz 
adresi, acil durumun türünü ve tehlikede olan kişi sayısını bildiriniz.

 

ULAŞIM VE ULAŞIM KARTLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanına hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması 
için kara-deniz-demir yolu entegrasyonunu hedef edinerek ulaşım hizmetlerini sürdürür.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu taşıt seçenekleri arasında temel olarak otobüs, 
metro, banliyö sistemi, yolcu gemisi, arabalı vapur, bisiklet ve faytonlar yer alır.
Gitmek istediğiniz yere en kolay nasıl ulaşabileceğinizi öğrenmek için güzergâh ve taşıt 
seçeneklerinizi gösteren Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi’nden yararlanabilirsiniz.
Akıllı Ulaşım Planlama Sistemi: asps1.unibel.com.tr
 
İzmirim Kart
Toplu ulaşım araçlarından yararlanmak için İzmir’de “İzmirim Kart” adı verilen elektronik kart 
sistemi kullanılır. İzmirim Kart, tüm toplu taşıma araçlarında geçerlidir ve kentin hemen her 
köşesinde bulunan İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan temin edilebilir. 
İzmirim Kart’ı yalnızca bir defa satın almanız yeterlidir. Kartın geçerlilik süresi yoktur. İster yetkili 
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan, ister aktarma merkezlerindeki otomatlardan 
dilediğiniz zaman ve dilediğiniz kadar bakiye yüklemesi yapabilirsiniz. Bakiyeniz, kartınızı taşıt 
araçlarında bulunan elektronik sayaçlara gösterdikçe azalır. Bakiye tükendiğinde karta yeniden 
yükleme yapmanız gerekir.
Size en yakın İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’nı www.eshot.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

90 Dakika Uygulaması
İzmir’de toplu ulaşım araçlarını tercih eden yolcuların İzmirim Kart bakiyelerinden 90 dakika 
içinde yalnızca ilk binişlerinde bilet ücreti düşer.
İzmirim Kart’ınızı araçlardaki elektronik sayaca göstermenizi takip eden 90 dakika boyunca, 
tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilirsiniz.
90 dakika sonraki ilk yolculukta kart bakiyenizden yeniden bir binişlik ücret düşer.

3-5 Bilet
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktaları’nda bulunan “3-5 Bilet” isimli kartlarla da yolculuk 
yapabilirsiniz. 3-5 Bilet üç farklı seçenekle satışa sunulur; iki binişlik, üç binişlik ya da beş binişlik 
alternatifleri mevcuttur. İzmirim Kart’tan farklı olarak 3-5 Bilet ile 90 dakika uygulamasından 
yararlanılamaz. 3-5 Bilet’e yeniden yükleme yapılamaz. 3-5 Bilet’in geçerlilik süresi ilk kullanım 
tarihinden itibaren 35 gündür.

Otobüs
Otobüs ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına ESHOT Genel Müdürlüğü 
tarafından sürdürülür.

İzmir şehir merkezinde otobüs seferleri 24 saat kesintisiz olarak gerçekleştirilir.
Baykuş adı verilen gece otobüsleri gece 12’den sabah 6’ya kadar bir saat arayla şehir merkezi 
Konak ile Evka-3, Tınaztepe, Gaziemir, Balçova ve Çiğli arasında karşılıklı hareket eder.
Otobüs sefer saatleri, hat numaraları ve güzergâhlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için ESHOT’un resmi 
internet sitesini ziyaret edebilir ya da çağrı merkezini arayabilirsiniz.
www.eshot.gov.tr    
Çağrı Merkezi: 320 0 320

Metro
Metro ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İzmir Metro A.Ş. tarafından 
sürdürülür. İzmir metro ağı kapsamında 17 metro istasyonu bulunur. Bunlar sırasıyla Fahrettin 
Altay, Poligon, Göztepe, Hatay, İzmirspor, Üçyol, Konak, Çankaya, Basmane, Hilal, Halkapınar, 
Stadyum, Sanayi, Bölge, Bornova, Ege Üniversitesi ve Evka – 3 istasyonlarıdır. Hilal, yolcuların 
banliyö sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur. Halkapınar, hem banliyö sistemine 
geçiş istasyonu hem de otobüslerin aktarma merkezidir. Fahrettin Altay istasyonundan da 
otobüslerin aktarma merkezine ulaşılabilir. Metro sefer saati ve ücretlerine ilişkin ayrıntılı bilgi 
için Metro A.Ş. resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
www.izmirmetro.com.tr

Banliyö
İzmir’de banliyö ile toplu ulaşım hizmetleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD’nin %50 
ortaklığı ile kurulmuş olan İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi A.Ş, kısa adıyla İZBAN tarafından 
sürdürülür. İZBAN ağı kapsamında, Cumaovası ile Aliağa arasında yer alan 32 istasyon bulunur.
Hilal, yolcuların metro sistemine geçiş yapabilecekleri aktarma istasyonudur.
Halkapınar ise hem metro sistemine geçiş istasyonu, hem de otobüslerin aktarma merkezidir.
İZBAN sefer ve ücretlerine ilişkin bilgi için İZBAN internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
www.izban.com.tr

Yolcu Gemisi ve Arabalı Vapur
Yolcu gemisi ve arabalı vapur ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına 
İZDENİZ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Yolcu gemisi seferleri Bostanlı, Karşıyaka, Bayraklı, Alsancak, Pasaport, Konak, Göztepe ve 
Üçkuyular olmak üzere 8 iskeleden yapılır.
Günübirlik tatil yaparak denizin tadını çıkarmak isteyenler için yaz sezonu boyunca Yassıcaada’ya 
da yolcu gemisi seferleri düzenlenir. 
Arabalı vapur seferleri ise Üçkuyular ve Bostanlı iskeleleri arasında şehir içi trafiğine girmeden 
keyifli, güvenli ve hızlı yolculuk imkânı sağlar.
Yolcu gemilerinin ve arabalı vapurların sefer saat ve tarifelerini iskelelerden temin edebileceğiniz 
broşürlerden ya da İZDENİZ resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.
www.izdeniz.com.tr

Bisiklet
İzmir’de motorlu araç kullanımını azaltmak, çevre kirliliğini ve trafik sorununu en aza indirmek ve 
sağlıklı yaşamı özendirmek amacı ile kent bisikleti kiralama sistemi BİSİM oluşturulmuştur.
Şehir merkezinde sahil şeridi boyunca rastlayacağınız bisiklet istasyonlarından dilediğiniz saatte 
bisiklet kiralayabilir, bisikletinizi istediğiniz güzergâhta kullanabilir ve herhangi bir istasyona 
bırakabilirsiniz.
BİSİM sistemi ile ister kredi kartı kullanarak, ister sisteme üye olarak bisiklet kiralayabilirsiniz.
Üyelik işlemleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
BİSİM üyesi olmak, kira ücretlerini öğrenmek, kira koşulları ve istasyonlar hakkında ayrıntılı 
bilgiye ulaşmak için BİSİM resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz.
www.bisim.com.tr  
Tel: 433 51 55

Fayton
İzmir’de ulaşım seçeneklerinin en keyiflisi kentin simgesi haline gelen faytonlardır.
Fayton hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından sürdürülür.
Tarihi görünüşü örnek alınarak özgün modeline uygun yapılan Victoria Klasik tipi modern 
faytonlar, özel giyimli, sürüş, davranış, duruş ve yabancı dil eğitimi almış sürücüler tarafından 
idare edilir ve Haflinger cinsi atlar ile çekilir.
Siz de bu keyfi yaşamak için İzmir Limanı, Gündoğdu Meydanı ya da Konak Pier istasyonlarından 
faytona binebilir, dilerseniz sahil şeridinde, dilerseniz tarihi noktalara doğru nostaljik bir gezinti 
yapabilirsiniz.
Ayrıca, özel günlerinizde önceden randevu almak ve gerekli ödemeleri karşılamak kaydıyla 
fayton kiralayabilirsiniz.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Tur Otobüsleri
İzmir’i, şehir merkezinde panoramik bir tur atarak tanımak isteyen yerli ve yabancı turistler için 
tasarlanan üstü açık tur otobüsleri İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İZULAŞ A.Ş. tarafından işletilir.
Otobüslerde Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve İtalyanca anlatımların yapıldığı rehber 
kulaklıklar bulunur. Ayrıca 6 dilde hazırlanmış güzergâh haritalı İzmir broşürleri de tur 
otobüslerini kullanan yolculara hediye edilir.
Tur otobüsleri için alınan biletler 24 saat geçerlidir. Otobüslerden güzergâh üzerindeki herhangi 
bir durakta inebilir ve aynı biletle yeniden binebilirsiniz.
Panoramik şehir turları saat 09.30’da başlar. Her 30 dakikada bir hareket eden otobüslerin son 
sefer saati ise 16.00’dır.
Güzergâh ve tarifeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İZULAŞ A.Ş. resmi internet adresinden 
yararlanabilirsiniz.
www.izulas.com.tr

Kayıp Eşya
Otobüs, metro, banliyö, yolcu gemisi ya da arabalı vapurda eşyanızı unutursanız kayıp eşya 
bürolarına danışabilirsiniz.
ESHOT – İZULAŞ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: 544 Sok. No: 2 Yağhaneler - Konak / İzmir 
Tel: 250 29 77
Kayıp eşyanızın durumunu www.eshot.gov.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Kayıp Eşya Formu’nu doldurarak da 
sorgulayabilirsiniz.
METRO Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Halkapınar İstasyonu / İzmir
Tel: 461 54 45 / Dahili: 9255
İZBAN Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Salhane İstasyonu / İzmir
Tel: 398 32 32
İZDENİZ Kayıp Eşya Bürosu
Adres: Bostanlı Vapur İskelesi Bostanlı / İzmir
Tel: 330 50 71

ULAŞIM KARTLARI

Toplu ulaşım kartları ile ilgili tüm işlemler ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları 
Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülür.
Kart talebi, yenileme, çalınma-arıza bildirimi, bakiye itirazı, dolum-kullanım bilgi talebi gibi 
ulaşım kartlarına ilişkin her konuda Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü’ne danışabilirsiniz.
Adres: Milli Kütüphane Cad. No: 10/1C Konak – İzmir
Tel: 483 64 63

ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI

Engelli Bireyler
Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan kişiler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen 
Engelli Kimlik Kartı ya da daha önce verilen Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Engelli 
Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanlarını görevli personele göstererek toplu ulaşım araçlarından 
ücretsiz faydalanır. 
Kartlarında “Ağır Engelli” olarak belirtilen ya da “Ulaşımda Refakatçi Hakkı Vardır” ibaresi bulu-
nan kişiler ise kendileri ile birlikte bir refakatçi ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlana-
bilir.
65 Yaş ve Üzeri 
İzmir’de 65 yaş ve üzeri herkes, nüfus cüzdanlarını yetkili görevlilere göstererek toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

Şehit Aileleri
Şehit Aileleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen Şehit Ailesi Kartı ya da 
ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü tarafından verilen bakiye 
gerektirmeyen İzmirim Kart ile toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabilir.

Gaziler
Gaziler ve gazi yakınları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kendilerine verilen 
Gazi Kartı ya da Gazi Ailesi Kartı ile toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilir.

ÜCRETSİZ ULAŞIM KARTLARI

TÜİK Kartı: Sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için alanda 
görevlendirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) personeli, görev süresince, toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

PTT Kartı: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü PTT bünyesinde dağıtıcı olarak görev yapan 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur personel toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Zabıta Kartı: İzmir sınırları içindeki belediyelerde çalışan zabıta memur personel toplu ulaşım 
araçlarından ücretsiz yararlanır.

Basın Kartı: Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen Sarı Basın Kartı sahibi  
basın mensupları toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Polis Kartı: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapan 
emniyet hizmetleri sınıfı personeli toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanır.

Orman Muhafaza Kartı: Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza 
memurları resmi üniformalı oldukları sürece toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanır.
 
İNDİRİMLİ ULAŞIM KARTLARI

Öğrenci Kartı: Öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından verilen Öğrenci Kartı ile toplu 
ulaşımdan indirimli faydalanır. Öğrenci kartı öğretim yılı başında okul idareleri tarafından 
gerçekleştirilen toplu başvurular aracılığı ile hazırlanır. Toplu başvurudan yararlanamayan 
öğrenciler ESHOT Genel Müdürlüğü resmi internet adresi www.eshot.gov.tr üzerinden bireysel 
başvuruda da bulunabilir. İzmir dışında öğrenim gören öğrenciler indirimli seyahat edebilmek için 
üniversitelerinden aldıkları kimlik kartları ya da öğrenci belgesi ile ESHOT Genel Müdürlüğü 
resmi internet adresi üzerinden bireysel başvuruda bulunabilir.
 www.eshot.gov.tr

Öğretmen Kartı: Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma 
Bakanlığı’na bağlı örgün eğitim kurumlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca 
kadrolu olarak çalışan eğitim ve öğretim sınıfı personeli Öğretmen Kartı ile toplu ulaşım 
araçlarından indirimli olarak yararlanır.

60 Yaş Kartı: İzmir sınırları içinde ikamet eden 60-65 yaş arası kişiler, günün her saatinde 
öğrenci tarifesi ödeyerek toplu ulaşımdan indirimli yararlanır. 

ÇEVRE

İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre ve insan sağlığını korumak ve iyileştirmek amacı ile çevre 
kirliliğine yol açan her türlü kirleticiye karşı gerekli önlemleri alır ve ilgili denetimleri sürdürür.

Evsel Atıklar
İzmir’de çöp konteynerlerinde biriken evsel atıkların özel atık toplama araçları ile toplanması, 
sokaklar söz konusu olduğunda ilçe belediyelerinin, ana arterler söz konusu olduğunda ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundadır.
İlave çöp konteyneri konulması, çöp konteynerlerinin yıkanması gibi talepler ya da çöplerin 
düzenli toplanmaması ya da toplanırken gürültü yapılması gibi şikâyetlere ilişkin başvurular 
sokak konteynerleri ile ilgili ise ilçe belediyelerine, cadde konteynerleri ile ilgili ise İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmelidir.

Tıbbi Atık
Hastaneler, veteriner klinikleri, poliklinikler, tıbbi tahlil laboratuvarları, muayenehaneler ve diş 
kliniklerinden çıkan tıbbi atıklar, konusunda yetkin eğitimli personel aracılığı ile özel araçlarla 
toplanır ve sterilizasyonu gerçekleştirilmek üzere çevreye zarar vermeden bertaraf tesislerine 
iletilir.

Sanayi Atıkları
Evsel nitelikli ya da düzenli depolama kriterlerine uygun ve analizi yapılmış sanayi atıkları, ilgili 
firmalar tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Düzenli Çöp Depolama Tesisi’ne getirildiği 
takdirde bertaraf edilir.

Moloz Atıkları
Çeşitli kurum ve kuruluşlar inşaat ya da yıkıntı atıklarını, ilçe belediyelerinden Ek-2 belgesi 
aldıktan sonra izinli taşıyıcılar aracılığı ile yasal moloz depolama alanlarına bırakabilir.
İzmir’deki moloz depolama alanlarını öğrenmek, inşaat ya da yıkıntı atıklarını uygun alanlara 
bırakabilmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’ne dilekçe yazarak 
başvuruda bulunabilirsiniz.

İlaçlama ve Haşere ile Mücadele Çalışmaları
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca modern yöntemlerle sürekli olarak sivrisinek ile 
mücadele çalışmaları gerçekleştirir.
Hamamböceği, bit, pire, karasinek gibi haşere ve fare mücadelesi için ise hem iç hem de dış 
mekânlara özel ilaçlama çalışmaları yapılır. 
Sokak ve caddelere yerleştirilen çöp konteynerleri haşere üremesine karşı düzenli olarak ve 
talep üzerine ilaçlanır.

İhtiyaç duyduğunuz ilaçlama çalışması için Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü’nü 
arayabilirsiniz. 

Tel: 293 37 14 - 15

Hava Kirliliği
Karşıyaka, Bornova, Güzelyalı ve Alsancak’ta bulunan modern hava kirliliği ölçüm istasyonlarında 
yapılan ölçümlerle hava kirliliği değerleri 24 saat aralıksız olarak izlenir.
Hava kirliliği denetim ekibi, kalitesiz yakıt kullanan, satan ya da kalorifer, kazan, baca bakım ve 
temizliklerini yapmayan konut, işyeri ve sanayi tesislerini tespit eder. Kirliliğin önlenebilmesi için 
denetimleri yapar ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
Hava kirliliğine sebep olduğunu düşündüğünüz kişi ya da kuruluşları Hava Kirliliği Denetim 
Birimi’ne bildirebilirsiniz.

Tel: 293 13 84

Gürültü Kirliliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi yalnızca birinci sınıf gayri sıhhi işletmelere ilişkin gürültü kirliliği 
denetimlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. 
Gürültü kirliliğine yol açan diğer her türlü kurum, kuruluş ya da konutların denetimi ilçe 
belediyelerinin görevidir.
Bu nedenle eğer gürültü kaynağı birinci sınıf gayri sıhhi işletme ise HİM’e başvurabilir, değil ise 
başvurunuzu ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi uyuşmazlıkların çözümünde konu ile ilgili uzman ekip ve teknik 
destek sağlar.

Körfez Denetimi
İzmir Körfezi’ne atık bırakan, limanda yük alımı ve boşaltımı sırasında çevre kirliliği yaratan 
gemileri Körfez Denetim Ekibi kontrol eder. Deniz yüzeyindeki atıkları toplayarak körfezin temiz 
tutulmasını sağlar.
Denize atık madde bıraktığını tespit ettiğiniz kişi, kurum ya da kuruluşlara ilişkin bildirimlerinizi 
Körfez Denetim Şefliği’ne iletebilirsiniz.

Tel:  293 14 26 

SU VE KANALİZASYON İŞLEMLERİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İZSU; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları 
dahilinde yaşayanların içme suyu ve atık su hizmetlerini, çevre ve insan sağlığını esas alarak, 
etkin, verimli ve kesintisiz olarak yürütür.
Su ve atık su işlemlerine ilişkin ihtiyaç duyduğunuz her konuda danışmak için 185 numaralı 
telefon hattını arayabilir ya da Cumhuriyet Bulvarı No: 16 - Konak adresinde bulunan İZSU Genel 
Müdürlüğü’nü ziyaret edebilirsiniz.

YENİ ABONE
Yeni abonelik için gerekli belgeler:
•  Yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı) aslı ve fotokopisi
•  Numaralandırma krokisi ya da belgesi aslı ve fotokopisi
•  Tapu aslı ve fotokopisi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Kanal ruhsatnamesi
•  DASK (Doğal Afet Sigortası) belgesi (15.06.2004 tarihinden sonra yapı kullanma izin belgesi 
almış olanlar için)
Abone ücreti, ilgili yetkililer tarafından tespit çalışması yapıldıktan sonra, bağlanacak suyun 
şebekeye olan mesafesi, çapı gibi özellikler dikkate alınarak belirlenir.
Piyasadan temin edeceğiniz yeni su sayacı; İZSU standartlarına uygun, gliserin korumalı ve yaş 
tip su sayacı olmalıdır.

SAYAÇLAR
Sayaç Değiştirme
İZSU Genel Müdürlüğü ya da ilgili şube müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunmanız halinde, 
“sayaç değiştirme bülteni” düzenlenir ve arızalı olduğu tespit edilen sayaç değiştirilir.
Sayacın sarfiyat göstermediği dönemler için ise geriye dönük kıyas tahakkuku yapılarak ödeme 
miktarı belirlenir.

Su Faturasına İtiraz
Su faturasında belirtilen kullanım ve ödeme miktarlarının hatalı olduğunu düşünüyorsanız bağlı 
bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz.
İtiraz durumunda, sayacınızın kontrolü için İZSU tarafından düzenlenen dilekçe Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’ne gönderilir.
Faturaya itirazda bulunduysanız, işlem sonuçlanana kadar ödemeyi izinli duruma getirme 
talebinde bulunabilirsiniz.

Kontrol sonucunda sayacınız arızalı çıkarsa ve fatura bedelinizi itiraz öncesinde yatırmış iseniz 
ödemiş olduğunuz tutar, isteğinize bağlı olarak ya müteakip ödemenizde otomatik olarak 
düşürülür ya da tarafınıza ödenir.

Abonelik Dondurma (Geçici Kapama İşlemi)
Belirli bir süre için kullanılmayacak konut ya da iş yeri için geçici kapama işlemi yapılabilir. 
Geçici kapama uygulanacak tarihler verilen dilekçede belirtilmelidir.
Bu işlemin gerçekleşmesi için, abone numaranıza kayıtlı herhangi bir borç bulunmaması 
gerekmektedir. Bu durumda, abone servisi sayacı sökmeden geçici kapama işlemi yapabilir. 
Geçici sürenin bitimine kadar sarfiyat faturası düzenlenmez.

Abone İptal İşlemi
Aboneliğinizin iptalini istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurunuz.
Abone numarasına kayıtlı tüm borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız. 
Sayaç söküm işlemi yapıldıktan sonra abone teminatı tarafınıza iade edilerek işlem tamamlanır.

İsim değişikliği
Abone ismi değişikliği talep ediyorsanız, bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne dilekçe ve 
kimlik fotokopisi, DASK poliçesi, tapu ya da ikametgâh belgesi ile birlikte başvurunuz. 
Abone numaranıza kayıtlı tahakkuk ve tahsilat borçlarınızın ödeme işlemlerini tamamlayınız.  
Başvurunuz sonucunda teminat ücreti alınarak sözleşme imzalanır ve işlem tamamlanır.
 
Su açma işlemi
Yazılı talepte bulunarak yerinden kaldırdığınız sayacınızı yeniden bağlamak ya da kesilen 
suyunuzu yeniden açtırmak istediğinizde bağlı bulunduğunuz İZSU Şube Müdürlüğü’ne 
başvuruda bulunabilirsiniz. 
Sayacınız borcunuzdan ötürü yerinden kaldırıldıysa ya da borç nedeni ile suyunuz kesildiyse 
gerekli ödemeyi yaptığınız takdirde sayacınız yeniden takılarak, suyunuz açılır.

Çok Sayaçtan Tek Sayaca 
Apartmanınızda her daireye ait ayrı sayaçlarınızı söktürmek ve hidrofor sistemi ile ortak 
su kullanmak istiyorsanız, apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu çok sayaçtan tek sayaca 
geçiş sağlanır.

Tek Sayaçtan Çok Sayaca Geçiş
Tek sayaçla hidrofordan ortak su kullanıyorsanız ve sayaçlarınızın ayrılarak farklı abonelikler 
oluşturulmasını istiyorsanız apartman genel kurul kararı ile birlikte İZSU’ya yazılı başvuruda 
bulunabilirsiniz. Bu durumda gerekli işlemlerin tamamlanması sonucu tek sayaçtan çok sayaca 
geçiş sağlanır.

İZSU Şebekesi Dışındaki Kaynaklardan Temin Edilen Suyun Kullanılması

İZSU şebekesi dışındaki kaynaklardan temin ettiğiniz suyu kullanıyorsanız, ilgili İZSU Şube 
Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak Atık Su Abonelik Sözleşmesi imzalamanız gerekir.
Abonelik ücreti, sözleşme imzalandıktan ve sayaç bağlandıktan sonra ilk sarfiyat faturasına 
eklenir.

Ayrıca İZSU Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmak için Alo 185 numaralı hattı arayarak;
•  Su ve kanalizasyon şebeke arızalarını günün her saati bildirebilir,
•  Semtinizdeki planlı su kesintilerini öğrenebilir, 
•  Kaçak su kullanımlarını ihbar edebilir,
•  Dış mekânlardaki kanallardan kaynaklanan koku şikâyetlerinizi iletebilirsiniz.

Yaşadığınız bölge ile ilgili, 
•  Yağmur suyu ızgarası
•  Su tahliye hattı yenilemesi
•  Dere ıslahı yapımı
•  Dere üstü yaya köprüsü yapımı talebinde bulunabilirsiniz.
Dilek, öneri ve şikâyetleriniz ilgili birimlere aktarılacak, tarafınıza en kısa sürede geri dönüş 
yapılacaktır.

İZSU’nun sağladığı tüm hizmetlere ilişkin ayrıntılı bilgi için: 
www.izsu.gov.tr

İMAR İŞLERİ 

Parsel planlama, numaralandırma, yapı ruhsatı verme, yapı kullanım izni verme, ruhsatsız/kaçak 
yapılaşmayı önleme gibi her türlü imar uygulaması yetki ve sorumluluğu ilçe belediyelerine aittir.
Söz konusu konulara ilişkin başvurularınızı ilçe belediyelerine yapabilirsiniz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile İmar Denetim Dairesi 
Başkanlığı görev yetki ve sorumlulukları ise;

•  İmar yönetmeliği, yüksek yapılar yönetmeliği, otopark yönetmeliği uygulama esasları gibi 
gerekli yönetmelikleri hazırlamak, mevcut yönetmeliklere ilave ya da düzenlemeler yapmak,
•  İlçe belediyelerine esas olmak üzere otopark bölge sınırları bedellerini saptamak ve 
güncelleştirmek,
•  Yüksek Yapılar Yönetmeliği gereğince İnceleme Kurulu’nu toplayarak alınan kararları talep 
sahibine ve ilgili meslek odalarına bildirmek,
•  İmar denetimleri yapmak,
•  İmar mevzuatına ilişkin uygulamaları değerlendirmek ve uygulama birliğini sağlayıcı ve 
bağlayıcı koordinasyon kararları almak, uygulanmasını denetlemektir.

ALTYAPI KOORDİNASYON HİZMETLERİ

Altyapı koordinasyon hizmetlerinin başlıca amacı; şehrin temel altyapı çalışmaları için gerekli 
izinlerin sağlanması, çalışmaların denetiminin gerçekleştirilmesi ve koordinasyon içinde sonuca 
ulaştırılmasıdır.

Bunlar arasında öncelikli olarak:
•  İçme suyu ve kanal projeleri,
•  Elektrik, gaz, telefon, fiberoptik bağlantı hattı projeleri,
•  Banliyö ve metro enerji besleme projeleri,
•  Yollar ve kaplama hizmetleri yer alır.

Bu kapsamda, İzmir içinde altyapı çalışması yapmak isteyen kamu kurum-kuruluşları, 
özel-tüzel şahıslar AYKOME’ye müracaat ederek kazı izni almalıdır. 

İzinsiz veya ruhsata aykırı yapılan çalışmalarda iş durdurulur ve cezai işlem uygulanır.

Denetim ve tuhsat işlemleriniz için Altyapı Koordinasyon Merkezi’ni arayabilirsiniz.
Tel: 293 40 24 – 293 14 04

İLAN VE REKLAM DÜZENLEME İŞLERİ

İlan, reklam ve tanıtım araçlarının kullanımı İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam 
Yönetmeliği uyarınca düzenlenir. Söz konusu yönetmeliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi 
internet adresi www.izmir.bel.tr üzerinde bulunan dokümanlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

İlan ve reklam uygulamalarını bağlı bulunduğunuz ilçe sınırları içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız ilçe belediyesine, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içinde gerçekleştirmek 
istiyorsanız İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’ne 
izin başvurusunda bulunabilirsiniz.

Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü iletişim bilgileri:
Tel: 293 42 44 
E-posta: kentestetigi@izmir.bel.tr

VETERİNERLİK HİZMETLERİ

Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların bakımı ve denetimi; mesai saatleri içinde öncelikli olarak 
bulundukları ilçe belediyelerinin, saat 18.00’den sonra ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
sorumluluğundadır. Sokak hayvanlarına ilişkin bakım, kısırlaştırma ya da gürültü konularında 
başvurularınızı bağlı bulunduğunuz ilçe belediyesine iletebilirsiniz.

Ancak engelli, ağır hasta ve kendine bakamayacak durumda olan ya da toplumla uzlaşamayan 
saldırgan sokak köpekleri ile sahipleri tarafından bakılamayan evcil köpekler İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Işıkkent Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne kalıcı olarak kabul 
edilir.

Saldırgan sokak köpeklerinin bakımevine kabulü, ancak bir kişinin yaralanmasına sebep olduğu 
ve o kişi yaralanmaya ilişkin doktor raporu beyan ettiği takdirde gerçekleşir.

Yaralı sokak hayvanları tedavi, kısırlaştırma ve aşı işlemleri yapıldıktan sonra (köpekler kulak 
küpeleri takılarak, kediler ise kulaklarına işaret bırakılarak) alındıkları bölgeye geri bırakılır.

Bakımları yapılmak üzere belediyeler tarafından alıkonulan sokak hayvanları 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu’na göre alındıkları yere geri bırakılmak zorundadır.

Köpek sahibi olmak isterseniz İzmir Büyükşehir Belediyesi Işıkkent Köpek Bakımevi ve 
Rehabilitasyon Merkezi’ne güvenle başvurulabilirsiniz. Merkezden sahiplenilen köpeğiniz size 
aşıları yapılmış ve kısırlaştırılmış olarak ücretsiz teslim edilir.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunu gereğince yerel yönetimlerin sahipli hayvanlara hizmet 
vermesi yasaklanmıştır.
 
Yaralanmış sahipsiz sokak hayvanları için İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri 
Şube Müdürlüğü Acil Müdahale Ekibi’ne ulaşmak için:
293 39 80

ZABITA HİZMETLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehir içinde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için zabıta 
hizmetleri sürdürür. Bunu yerine getirirken kurallara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen 
ceza ve diğer yaptırımları uygular.

•  Çevreye zarar verdiği tespit edilen kuruluşların geçici olarak mühürlenmesi, kapatılması, 
işyeri sahipleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması,
•  Sebze ve meyve haline getirilen kaçak sebze meyveye el konulması, getirenler hakkında 
para cezası uygulanması,
•  İzmir İlan ve Reklam Yönetmeliğine aykırı reklam panoları, bez afiş, tahta pano, levha ve 
tentelerin toplatılması, sahipleri hakkında para cezası uygulanması İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanlığı görevleri arasındadır.

Seyyar satıcıların yakalanması, mallarına el konulması, sağlığa zararlı ürünlerinin imha edilmesi, 
ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır.

Bu konulara ilişkin dilek, öneri ve şikayetlerinizi 444 40 35 numaralı telefondan HİM’e 
iletebilirsiniz.

Hatalı park eden araçların çekilmesi, kurtarılması ve götürülmesi yetki ve sorumluluğu ise 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda değil, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndedir.

EŞREFPAŞA HASTANESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, toplumun her kesimine kaliteli sağlık hizmeti 
sunan, ileri teknoloji ile donatılmış tam teşekküllü bir sağlık kuruluşudur.
200 yatak kapasitesi, 9 ameliyat odası, 2 doğumhanesi bulunan Eşrefpaşa Hastanesi 600’e yakın 
personeli ile hızlı, güvenli ve etkili bir hizmet anlayışı oluşturma hedefi ile çalışır.

Hizmet Birimleri    

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Plastik Cerrahi    Aile Hekimliği   

Ortopedi ve Travmatoloji   Anestezi    Göğüs Hastalıkları  

Genel Cerrahi    Beslenme ve Diyet   Nöroloji   

Üroloji     Biyokimya Laboratuvarı  Kardiyoloji   

Göz     Patoloji Laboratuvarı   Psikiyatri   

Diş     Mikrobiyoloji Laboratuvarı  Dahiliye   

Radyoloji    Uyku Bozuklukları   Dermatoloji   

KBB     Spor Hekimliği   Enfeksiyon Hastalıkları 

Kadın Hastalıkları ve Doğum İlkyardım Eğitim Merkezi  Fizik Tedavi ve 

Çocuk ve Ergen Ruh    
Sağlığı ve Hastalıkları   

Ambulans Hizmeti

Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde iki adet kırmızı kuşaklı acil yardım ambulansı, 5 adet mavi 
kuşaklı hasta nakil ambulansı ve 1 adet tam teşekküllü diş sağlığı taraması ve tedavi hizmetleri 
aracı bulunur.
Ambulans ile nakil hizmetinden yararlanmak isterseniz www.esrefpasahastanesi.izmir.bel.tr 
adresinde bulunan Ambulans Talep Formu’nu doldurabilir ya da dilekçe yazarak Eşrefpaşa 
Hastanesi Başhekimliği’ne başvurabilirsiniz.

HUZUREVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi 70 dönüm arazi üzerinde bir adet çok katlı 
bina ve ikisi ağır bakım (geriatri) servisi olmak üzere 12 adet tek katlı servisten oluşur. Çok katlı 
binasında, 264 yaşlıya, 44 yaşlı kapasiteli ağır bakım servisinde ise hastalığı ağır seyreden 
yaşlılarımıza hizmet verir.

Huzurevine Kabul Şartları
•  60 yaş ve üzeri yaşta olmak
•  Günlük yaşam faaliyetlerini (yeme, içme, tuvalet gibi)bağımsız yapabilecek nitelikte olmak
•  Yatalak ya da devamlı yatarak tıbbi tedavi ve bakıma ihtiyacı olmamak
•  Beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını karşılamasına engel olacak sakatlığı ve bir hastalığı 
bulunmamak
•  Ruhsal sağlığı yerinde olmak
•  Bulaşıcı ve sürekli tedaviyi gerektiren ağır hastalıklara sahip olmamak
•  Uyuşturucu madde ve alkol kullanmamak
•  Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu Sosyal İnceleme Raporu ile saptanmış olmak

Başvuru Evrakları 
•  Başvuru dilekçesi
•  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
•  Ekonomik durum araştırma belgesi
•  4 adet fotoğraf 
•  Sağlık kurulu raporu (huzurevine yerleşme aşamasında istenir)

Verilen Hizmetler
•  Diyetisyen kontrolünde hazırlanan üç öğün yemek
•  Ara öğün olarak çay ve süt servisi
•  Doktorlar tarafından verilen poliklinik hizmeti
•  İleri tetkik ve tedavi için Eşrefpaşa Hastanesi’ne ve diğer hastanelere sevk işlemleri
•  Üç aylık rutin kan ve idrar taraması yaptırılması
•  Yıllık portör ve akciğer taraması yaptırılması
•  Uzman doktorlar tarafından önerilmişse fizik tedavi hizmeti
•  Sağlık durumu uygun yaşlılar için spor merkezi
•  Haftada bir gün çamaşır yıkama, ütüleme hizmeti
•  Sosyal aktiviteler (gezi, spor ve yürüyüş faaliyetleri, koro çalışmaları, yemek organizasyonları)
•  Sosyal servis ekibi tarafından sürdürülen psiko – sosyal destek çalışmaları
•  Kütüphane hizmeti
•  Elişi atölyesi
•  Hobi bahçeleri

Adres: Çamlık Mahallesi Menderes Caddesi No: 418 Gürçeşme-Buca / İzmir
Tel: 293 17 91
GÜÇSÜZLER EVİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Örnekköy’deki 
Müyesser Turfan Güçsüzler Evi, özellikle soğuk kış aylarında, çeşitli kaynaklardan gelen 
bildirimler doğrultusunda sokakta yaşayan evsiz vatandaşlara yemek ve barınma olanağı sağlar.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşların sağlık kontrolleri yapılır, ihtiyaç halinde Eşrefpaşa 
Hastanesi’nde tedavileri gerçekleştirilir. 3 ay olarak belirlenen barınma hakkı süresi ihtiyaç 
durumuna göre uzatılabilir.
Güçsüzler Evi’nde kalan vatandaşlardan yaşı uygun olanlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
İzmir İl Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar ile huzurevi ya da bakım merkezlerine 
yerleştiriliyor, çalışabilecek durumda olanlar ise Türkiye İş Kurumu İŞKUR’a yönlendirilerek iş 
bulmaları sağlanıyor.

Adres: 7449 Sok.  No: 16 Zübeyde Hanım  Mah. Örnekköy – Karşıyaka / İzmir
Tel: 361 71 51

Şiddet gören, maddi gücüne el konan, istemediği halde ilişkiye zorlanan, aşağılanan ya da 
ayrımcılığa uğrayan kadınlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi var.
Tüm kadınlar Kadın Danışma Merkezi’nden ücretsiz psikolojik, hukuki ve sosyal danışmanlık 
hizmeti alabilir, dilerse çocukları ile birlikte Kadın Sığınma Evi’ne konuk olabilir.

Kadın Danışma Merkezi iletişim bilgileri: 
 
Adres: Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü
Kültürpark Fuar Alanı – İzmir
Tel: 293 4 293    Faks: 445 30 88
E-posta: kadindanisma@izmir.bel.tr
kadindanisma.izmir.bel.tr

YARDIMLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’de yaşayan herkesi zor gününde de yalnız bırakmamayı hedef 
edinerek faaliyetlerini sürdürür. Bu amaçla ihtiyaç sahibi kişilerin sosyal hayata katılımını, sadece 
yardım dağıtarak değil, sorunlarına kalıcı çözüm üreterek destekler.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na aşağıdaki konularda 
başvurabilirsiniz. 

 

KENT EKMEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği tüm kültür sanat etkinliklerinin ayrıntılı bilgisine 
www.izmir.bel.tr/Kultursanat adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Bu adres üzerinden dilerseniz, gitmek istediğiniz konser, tiyatro, sergi ya da sinema için bilet satın 
alabilir, kültür sanat merkezlerine ilişkin detayları araştırabilir ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi 
kültür sanat haberlerini okuyabilirsiniz.

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
Adres: Mithatpaşa Caddesi No: 1087 Güzelyalı / İzmir
Telefon: 293 38 18
www.aassm.org.tr

İZMİRSANAT
Adres: Kültürpark Fuar Alanı 26 Ağustos Kapısı yakını
Telefon: 293 40 49
www.izmirsanat.org.tr

İSMET İNÖNÜ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
Adres: Kültürpark Fuar Alanı Lozan Kapısı yakını
Telefon: 293 46 04 

ATATÜRK FUAR AÇIKHAVA TİYATROSU
Adres: Kültürpark Fuar Alanı
Telefon: 293 17 05

AHMET PİRİŞTİNA KENT ARŞİVİ VE MÜZESİ
Adres: Şair Eşref Bulvarı No: 1-A Çankaya / İzmir
Telefon: 293 39 00
www.apikam.org.tr

ÇETİN EMEÇ SANAT GALERİSİ
Adres: 900 Sokak No: 17 Hisarönü / İzmir
Telefon: 293 35 22

BORNOVA AŞIK VEYSEL AMFİ TİYATRO
Telefon: 293 19 47 

TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI KÜLTÜR MERKEZİ
Telefon: 293 10 91

SPOR AKTİVİTELERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları yüzmeden futbola, basketboldan tekvandoya 21 ayrı 
branşta, 11 merkezde sporcu yetiştiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi spor okullarına ve spor merkezlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için:
www.ibsbspor.org
Adres: Celal Atik Spor Salonu Kültürpark Fuar Alanı / İzmir
Tel: 445 67 54
E-posta: bilgi@izmirbsbspor.org 

ASARLIK SPOR KOMPLEKSİ SPOR OKULU
Masa tenisi salonu, basketbol, jimnastik, pilates, tekvando, judo, kondisyon ve güreş eğitimleri 
Asarlık Spor Kompleksi Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Salon çevresinde ayrıca, 2 adet açık alan basketbol sahası ve 2 adet futbol sahası bulunur.
Adres: Evka-4 Spor Tesisleri 
Tel: 351 38 66 

ASARLIK ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU
Badminton, step, aerobik, sağlıklı yaşam, basketbol eğitimleri Asarlık Çok Amaçlı Spor 
Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21

BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI
Tenis eğitimleri Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilir.
Adres: Kızılay Mahallesi 506 sok. Bornova / İzmir
Tel: 293 38 76
 
BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI BUZ SPORLARI SALONU
Buz Hokeyi, buz dansı, artistik patinaj, senkronize buz dansı eğitimleri Bornova Aşık Veysel 
Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 293 42 12

EKREM AKURGAL YAŞAM PARKI BAYRAKLI SPOR OKULU
Basketbol, voleybol, futbol, step, aerobik, pilates, jimnastik ve tekvando eğitimleri Ekrem Akurgal 
Yaşam Parkı Bayraklı Spor Okulu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21 
 

HALKAPINAR ATATÜRK SPOR SALONU SEHA AKSOY ATLETİZM PİSTİ
Atletizm eğitimleri Halkapınar Atatürk Spor Salonu Seha Aksoy Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilir.
Tel: 425 04 21
 
İNCİRALTI SPOR TESİSLERİ BALÇOVA
Faydalanmak isteyen sporseverler için halı saha, voleybol, açık basketbol alanları ile tenis 
kortları bulunmaktadır.  
Tel: 278 06 00 

İNCİRALTI KAYIK ALANI
Kano eğitimleri bu bölgede düzenlenmektedir.
Tel: 425 04 21

BOSTANLI REKREASYON ALANI TESİSLERİ
Tenis eğitimleri düzenlenmektedir.
Ayrıca rekreasyon alanında faydalanmak isteyen sporseverler için 4 tenis kortu, 3 basketbol 
sahası, bir adet de kondisyon aletleri parkı bulunur.
Tel: 362 48 28 
 
BAYRAKLI ÇİÇEK FUTBOL SAHASI
Tel: 345 87 47
 
YEŞİLYURT FUTBOL SAHASI 
Tel: 228 75 75

Vefat eden vatandaşın ölüm raporu; bağlı bulunduğu belediyenin sağlık işleri müdürlüğünden 
veya sağlık ocağı doktorundan alınır.
Vefat gece geç saatlerde olmuş ise doktordan veya sağlık kurumundan ölüm raporu alındıktan 
sonra Mezarlıklar Müdürlüğü’nün ALO 188 No’lu telefonunu arayıp bilgi veriniz. 
Araç kısa sürede gelir ve cenaze teslim alınır. 
İşlemler için sabah Ölüm Raporu ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile ilçe belediyesi sağlık işleri 
müdürlüğüne müracaat edilir. Ölüm Raporu, Gömü İzin Belgesi’ne dönüştürülür. 
Hastanede vefat olduğunda, Gömü İzin Belgesi hastane tarafından düzenlenir. 
Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanını getirmeyi unutmayınız. 
Gömü İzin Belgesi alınan cenazelerin defin işlemleri Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe’de ikamet 
ediyorsa Soğukkuyu Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde; Buca ve Gaziemir ilçelerinde ikamet 
ediyorsa Buca Kaynaklar Mezarlığı’ndaki Gasilhane Şefliği’nde veya istek doğrultusunda 
Yenişehir’de bulunan Mezarlıklar Müdürlüğü Defin İşlemleri Servisi tarafından, mesai saatlerinde 
yapılır.
Daha önce aile kabristanı almış olanların yeni vefatlarında gömü işlemlerinde “aile kabristanı” 
olduğuna dair belgeyi de getirmeleri gerekmektedir. Defin işlemleri esnasında yıkama, araç, 
morg, gömü yeri ve ruhsat ücreti tahsil edilir. 
Vefat edenin ölüm raporunu 3 gün sonra merkezden alabilirsiniz. 
Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek durumda olanlar, muhtardan Fakir 
İlmühaberi getirdikleri takdirde  tüm işlemleri ücretsiz yapılır; vefat eden Doğançay Mezarlığı’na 
defnedilir. 
Cenazenin başka bir şehre nakli gerekiyorsa İlçe Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden Yol Nakil Belgesi 
alınıp, ilaçlanıp tabut mühürlendikten sonra soğutmalı cenaze araçları ile bedeli karşılığında nakil 
yapılır.

Üste Gömü İşlemleri
Bir mezarın üstüne, 5 yıl geçtikten sonra 1. dereceden yakınının gömüsü yapılabilmektedir. 
Daha önce ölmüş olanın defin belgesi temin edilir ve üste gömü formu ile birinci dereceden 
yakınının muvaffakatı alınarak gömü işlemi yaptırılır. 
Gömüsü yapılan mezarların mezar üstü inşaat yapımı gömü tarihinden en erken 3 ay sonra 
Mezarlıklar Müdürlüğü’nden inşaat ruhsatı alınarak yapılır. 

ALO 188 No’lu özel hat, 24 saat kesintisiz hizmeti vermektedir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi
Cumhuriyet Bulvarı, No: 1 Konak- İZMİR

293 12 00


