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HEMŞEHRİ
İLETİŞİM
MERKEZİ
“Bize kısaca HİM diyebilirsiniz.”
İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesinde,
Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’ne bağlı dinamik
ve güleryüzlü bir ekibiz. E-posta, web adresi,
kurumsal sosyal medya hesaplarımız, 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.izmir.bel.tr
• Faks: 293 39 95
• İzmir Büyükşehir Belediyesi
Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak

Hemşehri İletişim Merkezi ile ilgili tüm detaylara ulaşmak için
telefonunuzun kamerasıyla karekodu okutmanız yeterlidir.
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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 4035
Çağrı Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü İZSU’ya ilişkin başvuruları ALO 185 numaralı hattan kabul
etmektedir.
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: 0232 293 1200
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: 0232 293 11 00 - Faks: 0232 293 1099
HİM Sosyal Medya Birimi
İzmir Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, Hemşehri
İletişim Merkezi’ne bağlı Sosyal Medya Birimi’ne ulaşmak çok kolay. Sosyal
medya üzerinden ulaştırılan başvuruları ilgili birime iletir, birimler işlemi
sonuçlandırdığında HİM Sosyal Medya Birimi hemşehrilerimize sonucu
ileterek başvurularının takibini sağlar.
Bizleri Twitter’da @izmirhim kullanıcı adı ile bulabilirsiniz. Facebook’ta ise
facebook.com/izmirbuyuksehirbel adresimize mesaj göndererek talebinizi
iletebilirsiniz.
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ACİL DURUM
HİZMETLERİ
Acil Durum Hizmetleri ile ilgili tüm detaylara ulaşmak için
telefonunuzun kamerasıyla yukarıdaki karekodu okutmanız yeterlidir.
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AKS 110
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.
• itfaiye.izmir.bel.tr
Cenaze İşlemleri
Vefat eden vatandaşın ölüm raporu; bağlı bulunduğu belediyenin sağlık işleri
müdürlüğünden veya sağlık ocağı doktorundan ya da herhangi bir doktordan
alınır.
Vefat gece geç saatlerde olmuş ise herhangi bir doktordan veya sağlık
kurumundan ölüm raporu alındıktan sonra Mezarlıklar Müdürlüğü’nün ALO
188 No’lu telefounu arayıp bilgi veriniz. Araç kısa sürede gelir ve cenaze teslim
alınır.
Zabıta Hizmetleri
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 51. maddesine göre Belediye Zabıtası;
beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu
amaçla, Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından
yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında
mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamakla görevlidir. 5216
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda belirtilip Belediyemiz Meclisince
onaylanan yönetmelikle Belediyemiz görev, yetki ve sorumluluğunda kalan
alanlarda zabıta hizmetleri verilmektedir.
• Tel: 0232 293 1283
İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi
Hastanemiz İzmir Büyükşehir Belediyesi’ ne bağlı 150 yatak kapasiteli 2.
Basamak bir sağlık kuruluşudur. Hastanemizde Acil Servis 7/24 hizmet
vermektedir. Hastanemizde muayene olmak isteyen İzmirli hemşerilerimiz
hastane web sitemizdeki e-randevu sisteminden diledikleri polikliniğe
randevu alabilir.
• Tel: 0232 293 8000 Faks: 0232 293 8680
• E-posta: esrefpasa@izmir.bel.tr
• http://esrefpasahastanesi.izmir.bel.tr
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ACİL DURUM
TELEFONLARI
AKS 110
POLİS İMDAT 155
JANDARMA 156
ACİL SERVİS 112
SU ARIZA 185
ELEKTRİK ARIZA 186
GAZ ARIZA 187
ORMAN YANGIN 177
SAHİL GÜVENLİK 158
9

İZMİR
ULAŞIM
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,
bisikletler yer alır. Ayrıca Baykuş araç adını
verdiğimiz hatlar 24 saat hizmet vererek gece
seferleri gerçekleştirmektedir.

İzmir Ulaşım ile ilgili tüm detaylara ulaşmak için telefonunuzun kamerasıyla
yukarıdaki karekodu okutmanız yeterlidir.
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ESHOT
İzmir’de otobüs ile toplu ulaşım hizmetlerini İzmir Büyükşehir Belediyesi adına
sürdüren ESHOT Genel Müdürlüğü; gelişen teknolojilerin takipçisi ve bilinçli
kullanıcısı olarak, gelişmeleri toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme
yeteneği kazanmış, aynı zamanda çevreye ve doğaya saygı ve en üst düzeyde
korumanın var olduğu bir ortamda, toplu taşımacılık hizmetinin öncü kuvveti
olma vizyonu ile 1943 yılından günümüze hizmet veriyor.
Otobüs sefer saatleri, hat numaraları ve güzergahlarına ilişkin ayrıntılı bilgi
için ESHOT’un resmi internet sitesini ziyaret edebilir ya da çağrı merkezini
arayabilirsiniz
Ayrıca birçok işlemi dilediğiniz yerden yapabilmek için ESHOT Mobil
Uygulamamızı akıllı cihazlarınıza indirebilirsiniz.
• 0232 320 O320
• www.eshot.gov.tr

Eshot ile ilgili tüm detaylara ulaşmak için telefonunuzun kamerasıyla karekodu
okutmanız yeterlidir.
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İzmir’i demir ağlarla örüyoruz...

Raylı Sistem Ağ Haritasını görüntülemek için telefonunuzun kamerasıyla
karekodu okutmanız yeterlidir.
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METRO
İzmir Büyükşehir Belediyesi adına Metro ile ulaşım hizmetlerini sürdüren İzmir
Metro A.Ş., İzmir halkının yaşam kalitesini arttırmak, hayatını kolaylaştırmak için
kaliteli, konforlu, ekonomik, emniyetli ve güvenli toplu taşıma hizmeti sunmak ve
hemşehrilerimizin beklentilerini en üst düzeyde karşılayarak, memnuniyetlerini
sürekli arttırmayı hedef edinmiştir.
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 saatleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için
Metro AŞ. resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
• www.izmirmetro.com.tr
• twitter.com/izmir_metro

Metro ile ilgili tüm detaylara ulaşmak için telefonunuzun kamerasıyla karekodu
okutmanız yeterlidir.
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TRAMVAY
Tram İzmir, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kent içi toplu taşıma sistemi
konusundaki en büyük yatırımlarından biridir. Ataşehir-Alaybey ile HalkapınarFahrettin Altay arasında iki hat olarak işletilen Tram İzmir, 23 kilometrelik
uzunluğa sahiptir. Sistem, İzmir Metro ve İZBAN ile entegre çalışmaktadır.
Karşıyaka Tramvayı olarak anılan 8,7 kilometrelik Ataşehir-Alaybey hattında 14
durak yer alır.
Konak Tramvayı olarak bilinen Halkapınar – Fahrettin Altay hattı 12,6 kilometrelik
uzunluğa sahiptir ve 19 durak yer alır.
• Tel: 0232 461 5445
• www.tramizmir.com
• twitter.com/tramizmir

Tramvay ile ilgili tüm detaylara ulaşmak için telefonunuzun kamerasıyla karekodu
okutmanız yeterlidir.

15

BANLİYÖ
İZBAN, ülkemizin havalimanı bağlantılı, en büyük kent içi raylı toplu taşıma
sistemlerinden biridir.
30 Ağustos 2010 tarihinde ön işletime başlayan İZBAN, TCDD ile İzmir
Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 50 ortaklıklarıyla kurulmuştur.
İZBAN sefer ve ücretlerine ilişkin bilgi için İZBAN internet sitesini ziyaret
edebilirsiniz.
• www.izban.com.tr
• twitter.com/uzunyolunkisasi

İZBAN A.Ş. ile ilgili tüm detaylara ulaşmak için telefonunuzun kamerasıyla
karekodu okutmanız yeterlidir.
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DENİZ ULAŞIMI
Yolcu gemisi ve arabalı vapur ile toplu ulaşım hizmetleri İzmir Büyükşehir
Belediyesi adına İZDENiZ AŞ. tarafından sürdürülür.
Yolcu gemisi seferleri Bostanlı, Karşıyaka, Alsancak, Pasaport, Konak, Göztepe,
Üçkuyular, Güzelbahçe, Foça ve Mordoğan olmak üzere 10 iskeleden yapılır.
Arabalı vapur seferleri ise Üçkuyular ve Bostanlı iskeleleri arasında şehir içi
trafiğine girmeden keyifli, güvenli ve hızlı yolculuk imkanı 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
• twitter.com/izdenizmir

İZDENİZ A.Ş. ile ilgili tüm detaylara ulaşmak için telefonunuzun kamerasıyla
karekodu okutmanız yeterlidir.
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BİSİKLETLİ ULAŞIM
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 oluşturmuştur. Şehir merkezinde sahil şeridi boyunca
rastlayacağınız bisiklet istasyonlarından dilediğiniz saatte bisiklet kiralayabilir,
bisikletinizi istediğiniz güzergahta 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.
• Tel: 0232 433 5155
• www.bisim.com.tr

BİSİM ile ilgili tüm detaylara ulaşmak için telefonunuzun kamerasıyla karekodu
okutmanız yeterlidir.
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ULAŞIM KARTLARI - İZMİRİM KART
Toplu ulaşım araçlarımızdan 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.
İzmirim Kart Yükleme ve Satış Noktası’ndan, aktarma merkezlerindeki
otomatları kullanarak www.eshot.gov.tr adresinden online işlem yaparak veya
Eshot mobil uygulamamız üzerinden dilediğiniz zaman ve dilediğiniz kadar
bakiye yüklemesi yapabilirsiniz.
Ayrıca “Tükenmez kart” adı verilen uygulamadan yararlanmak için İzmirim
Kart kullanıcılarının bir defaya mahsus olmak üzere “kredi kartı ile otomatik
dolum talimatı” vermesi yeterli oluyor. Kartta bulunması gereken minimum
bakiye miktarına kullanıcı karar veriyor. Aynı şekilde belirlenen miktarın altına
düşüldüğünde, ne kadar yükleme yapılacağı da kullanıcının inisiyatifinde
bulunuyor. İzmirim Kart’ta bulunan bakiyenin belirlenen limitin altına düşmesi
durumunda, kredi kartından “otomatik yükleme” yapılıyor. Böylece yolcular
toplu ulaşım araçlarına binerken “yetersiz bakiye” uyarısıyla karşılaşma gibi
bir endişe taşımıyor. Mevcut ulaşım kartları sistemle uyumlu olduğu için, bu
uygulama için yeni bir ulaşım kartı almak da gerekmiyor.
Toplu ulaşım kartları ile ilgili tüm işlemler ESHOT Genel Müdürlüğü Ulaşım
Kartları Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülür. Kart talebi, yenileme, kayıpçalınma-arıza bildirimi, bakiye aktarımı, kart değişimi, bakiye itirazı, dolumkullanım bilgi talebi gibi ulaşım kartlarına ilişkin her konuda Ulaşım Kartları
Şube Müdürlüğü’ne danışabilirsiniz.
• Tel: 0232 320 0320
• www.eshot.gov.tr
• Adres: Milli Kütüphane Cad. Na: 10/lC Konak

Ulaşım Kartları ile ilgili tüm detaylara ulaşmak için telefonunuzun kamerasıyla
karekodu okutmanız yeterlidir.
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İZSU
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.
Abone işlemleri, tarifeler ve ücretlendirme, su
arıza, kesinti bilgileri ve kanallizasyon ile ilgili tüm
işlemler ile ilgili ayrıntılı bilgi için www.izsu.gov.
tr adresini ziyaret edebilir, mobil marketlerden
İZSU mobil uygulamamızı indirebilirsiniz.
Ayrıca izsu.gov.tr adresinden SMS sistemine
kayıt olarak kesintilerden önceden haberdar
olabilirsiniz.
• ALO 185
• Tel: 0232 293 2293 - 0232 293 2000
• Adres: Cumhuriyet Bulvarı No:16 Konak
• www.izsu.gov.tr

İZSU ile ilgili tüm detaylara ulaşmak için telefonunuzun
kamerasıyla karekodu okutmanız yeterlidir.
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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.

Çevre ile ilgili tüm detaylara ulaşmak için telefonunuzun
kamerasıyla karekodu okutmanız yeterlidir.
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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
şikayetlere 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 mekanlara
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: 0232 293 3714-15
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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: 0232 293 1384
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: 0232 293 1426

ENGELLİ
HİZMETLERİMİZ
İzmir Büyükşehir Belediyesi 2000-2014 yılları
arasında Engelli Birimi ile engellilere yönelik
verdiği hizmetler doğrultusunda 2005 yılında
Başbakanlık Özürlüler İdaresi’nden ‘Engelli Dostu
Belediye’ unvanı alınmıştır.
Engellilere yönelik hizmetler, 30.04.2014 tarihinde
kurulan Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü çatısı
altında sunulmaya devam etmektedir. Bugün
itibariyle, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal
Yaşam Kampüsü’nde hizmetini sürdüren Engelli
Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı dört Hizmet
Merkezi bulunmaktadır.

Engelli Hizmetlerimiz ile ilgili tüm detaylara ulaşmak için
telefonunuzun kamerasıyla karekodu okutmanız yeterlidir.
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Buca Hizmet Merkezi
Buca’da Sosyal Yaşam Kampusu içinde yer alır. Engellilere yönelik; okul öncesi
ve okul dönemi eğitimleri, kişisel gelişim, sosyal rehberlik, spor aktiviteleri,
el sanatları, resim, drama eğitimleri verilmektedir. Engelli yakınlarına yönelik;
Aile Eğitim Programı, Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi (KSEP), Kadının İnsan
Hakları Eğitimi Projesi (KİHEP) uygulamalarının yanı sıra pilates, step-aerobik
çalışmaları yürütülmektedir. Engelli çocuklar eğitim alırken aileleri de hem
bilinçlenmekte hem de rahatlatıcı aktivitelere katılmaktadır.
Engellilere yönelik psikolojik rehberlik ve danışmanlık ile sosyal danışmanlık
hizmetleri burada verilmektedir.
• Tel: 0232 293 9823 - 0232 293 9824 Faks: 0232 293 3761
• Adres: 1263 Sokak No:1 Aydoğdu Mahallesi Evka 1/Buca
• e posta: engelli@izmir.bel.tr
Konak Hizmet Merkezi
Konak Hizmet Merkezi, 12 Temmuz 2013 tarihinde açılmıştır ve Konak Çok
Katlı Otopark’ın altında yer almaktadır. Halen resim, drama, masa tenisi,
boccia, okuma-yazma, yaratıcı drama vb. kursları verilmektedir.
Konak İl Halk Kütüphanesi ile işbirliği halinde Görme Engelliler Eğitim Destek
Projesi yürütülmektedir. Gönüllü bireyler, görme engelli bireyler ile birlikte
gönüllü okuma etkinlikleri yapmaktadır.
Merkezimize 0 232 293 3296 numaralı telefondan erişilebilir.
İnciraltı Hizmet Merkezi
3 Aralık 2012 tarihinde açılan merkez, Ahmet Piriştina Kent Ormanı içindedir.
İnciraltı Hizmet Merkezi’nde okuma-yazma eğitimi, modern dans, latin
dansları, klasik dans, beden eğitimi, el sanatları, masa tenisi, halk oyunları,
step-aerobik, bağlama ve müzik kursları düzenlenmektedir. Türk Halk Müziği
ve Türk Sanat Müziği koro çalışmaları yapılmakta ve özel günlerde konserler
düzenlenmektedir.
Türkiye’de engelli bireylerden oluşan tek izci grubu olan Engelsiz İzciler,
çalışmalarını İnciraltı Hizmet Merkezi’nde sürdürmektedir.
Merkezimize 0232 293 9836 numaralı telefondan erişilebilir.
Farkındalık Merkezi
9 Aralık 2016 tarihinde açılan Farkındalık Merkezi, Türkiye’de ilk olma özelliğini
taşır ve “engellilerin sorunlarına dikkat çekmek, karşılaştıkları sıkıntıları,
engelleri, toplumun diğer kesimlerine uygulamalı olarak hissettirmek ve
bilinçlendirmek” amacıyla kurulmuştur. Merkezin işlevinin planlanması,
uygulanması ve işlevsellik kazanmasında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca
Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü’nden danışmanlık sağlanmıştır.
Farkındalık Merkezi, alanında ilk ve tek olması ve yarattığı engelli farkındalığının
etkisi ve gücü ile 2017- 2018 yılı MEB. İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders
Kitabı’nda örnek uygulama olarak yer almıştır
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MADDİ DESTEKLER
Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğümüz; İzmir’de yaşayan ve engelli vatandaşlarımıza başvurularının ardından gerçekleştirilen sosyal değerlendirme
işleminin olumlu bulunması halinde bir çok konuda destek sağlamaktadır
Akülü Tekerlekli Sandalye-5 Yılda Bir Kez
Akü Talebi(12W 33A) - İki Yılda Bir Kez
Manuel Tekerlekli Sandalye - 3 Yılda Bir Kez
Hasta Yatağı Ve Hasta Önü Yemek Masası - Bir Kez
Havalı Yatak - Bir Kez
Yetişkin Hasta Bezi - Ayda 2 Paket
Görme Engelli Bastonu
Eşrefpaşa Hastanesinden Pansuman Desteği
• Tel: 0232 293 1921
• Adres: Lale Mahallesi Menderes Caddesi No:418 Gürçeşme/Buca
NAKDİ YARDIMLAR
İhtiyaç sahibi engellilerimize gerekli koşulların yerine gelmiş olması halinde
ramazan ve kurban bayramlarında İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal
Yardımlar Şube Müdürlüğü tarafından ayni ve nakdi yardımlar yapılmaktadır.
Nakit yardımın yanı sıra ihtiyaç sahiplerine gıda ve eşya yardımı da
yapılmaktadır.
Su Tüketiminde İndirim, Ücretsiz Erişilebilir Toplu Ulaşım Hizmeti, Ücretsiz Yaz
Spor Okulları, Görme Engelliler Kent Rehberi hizmetlerimiz hakkında ihtiyaç
sahipleri kurumumuzun gerekli bulduğu evraklarla birlikte dilekçelerini Buca
Gürçeşme Huzurevi ve Konak Katlı Otopark altındaki danışma bürolarına
teslim ederek yardım başvurusunda bulunabilir.
• Tel: 0232 293 1702
29

SOSYAL
HİZMETLER ve
DESTEKLERİMİZ

Sosyal Hizmet ve Desteklerimiz ile ilgili tüm detaylara ulaşmak için
telefonunuzun kamerasıyla karekodu okutmanız yeterlidir.
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KADINLARA YÖNELİK DESTEK HİZMETLERİ
İzmir’de yaşayan kadınlara yönelik 10 Mart 2008 tarihinden bu yana hizmet
veren merkezimizde;
Şiddete maruz kalmış ya da kalma riski taşıyan kadınların sığınmaevi
başvuruları alınıyor, hak ihlaline uğrayan kadınlarımıza hukuksal ve psikolojik
danışmanlık ve terapi desteği, sosyal hizmet mekanizmalarına ulaşabilmeleri
sağlanıyor.
Kadınlarımızı güçlendirebilmek için; Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler
Derneği işbirliği ile 16 haftadan oluşan Kadının İnsan Hakları Eğitim Programını,
Türkiye Aile Planlaması Vakfı işbirliği ile 13 haftadan oluşan Kadın Sağlığı
Eğitimi Programı ile kadınlarımıza özel farkındalık ve güçlendirme eğitim
programları uyguluyor.
Kadın Danışma Merkezi;
• Tel: 0232 293 4293
• Adres: Çankaya Mahallesi 155 Sokak No: 18 Hatay
• http://kadindanisma.izmir.bel.tr
YAŞLI DESTEK HİZMETLERİ
Zübeyde Hanım Huzurevi, 60 yaşın üzerindeki sosyal ve ekonomik yoksunluk
içinde bulunan, bakıma muhtaç, günlük yaşam aktivitelerini bağımsız yerine
getirebilen, akıl sağlığı yerinde olan yaşlıların, huzur ortamı içinde bakılması,
korunması, sağlık yönüyle kontrol altında tutulması, sosyal ve psikolojik
ihtiyaçlarının giderilmesini amaçlayan bir sosyal hizmet kuruluşu olarak görev
yapıyor.
Huzurevimizde kalmak isteyen ve kabul şartlarımızı taşıyan yaşlılar, nüfus
cüzdanları ile şahsen başvuruda bulunuyor.
• Tel : 0232 293 9706 - 0232 293 9707 Faks: 0232 293 9610
• Adres: Aydoğdu Mahallesi 1263 Sokak No:1D Evka-1/Buca
GEÇİCİ ERKEK KONUKEVİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Müdürlüğü’ne bağlı bir birim olarak
görev yapan Örnekköy’deki Geçici Erkek Konukevi, yılın 12 ayı çeşitli
kaynaklardan gelen bildirimler doğrultusunda sokakta yaşayan 18 - 60 yaş
arası erkek vatandaşlara barınma olanağı tanıyor.
Yaşı uygun olanlar Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışma
ile huzurevi veya bakım merkezlerine yerleştiriliyor, çalışabilecek durumunda
olanlar iş bulma kurumuna yönlendirilerek iş bulmaları sağlanıyor.
• Tel: 0232 361 7151 Mesai saatleri dışı: 0232 361 0082
• Adres: 7449 Sok. No:16 Zübeyde Hanım Mah. Örnekköy/Karşıyaka
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SOSYAL 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.
1. Para yardımı
2. Erzak yardımı
3. Yakacak yardımı
4.Okul ve öğrencilere yönelik yardımlar
5. Evde bakım hizmeti
6.Sıcak yemek dağıtımı
7. Engelli yardımları
8. Süt Kuzusu Projesi
• Tel: 0232 293 4597-98
• Adres: Celal Atik Spor Kompleksi No:9/3 Kültürpark Fuar Alanı
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KÜLTÜR
SANAT
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği tüm
kültür sanat etkinliklerine, Mahalle Orkestrası
ve Mahallede Şenlik var gibi tüm projelerimize
www.kultursanat.izmir.bel.tr adresi üzerinden
ulaşabilirsiniz.
Bu adres üzerinden dilerseniz, gitmek istediğiniz
konser, tiyatro, sergi ya da sinema için bilet satın
alabilir tüm sanat merkezlerine ilişkin detayları
araştırabilir ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi
kültür sanat haberlerini okuyabilirsiniz.

Kültür - Sanat ile ilgili tüm detaylara ulaşmak için
telefonunuzun kamerasıyla karekodu okutmanız yeterlidir.

35

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
• Tel: 0232 293 3818
• Adres: Mithatpaşa Caddesi No: 1087 Güzelyalı
• www.aassm.org.tr
İZMİRSANAT
• Tel: 0232 293 4049
• Adres: Kültürpark Fuar Alanı 26 Ağustos Kapısı yakını
• www.izmirsanat.org.tr
İSMET İNÖNÜ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
• Tel: 02323 293 4604
• Adres: Kültürpark Fuar Alanı Lozan Kapısı yakını
ATATÜRK FUAR AÇIKHAVA TİYATROSU
• Tel: 0232 293 1705
• Adres: Kültürpark Fuar Alanı
AHMET PİRİŞTİNA KENT ARŞİVİ VE MÜZESİ
• Tel: 0232 293 3900
• Adres: Şair Eşref Bulvarı No: 1-A Çankaya
• www.apikam.org.tr
ÇETİN EMEÇ SANAT GALERİSİ
• Tel: 0232 293 3522
• Adres: 900 Sokak No: 17 Hisarönü
BORNOVA AŞIK VEYSEL AMFİ TİYATRO
• Tel: 0232 293 1947
TARİHİ HAVAGAZI FABRİKASI KÜLTÜR MERKEZİ
• Tel: 0232 293 1091
• kultursanat.izmir.bel.tr
İNCİRALTI AÇIKHAVA TİYATROSU
• Tel: 0232 293 3953
• Haydar Aliyev Bulvarı İnciraltı/Balçova
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SPOR
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:
• Tel: 0232 445 6754
• Adres: Celal Atik Spor Salonu Kültürpark
• bilgi@izmirbsbspor.org
• www.izmirbsbspor.org

Spor faaliyetleri ile ilgili tüm detaylara ulaşmak için
telefonunuzun kamerasıyla karekodu okutmanız yeterlidir.
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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.
Tel: 0232 351 3866
Adres: Evka-4 Spor Tesisleri
ASARLIK ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU
Badminton, step, aerobik, sağlıklı yaşam, basketbol eğitimleri Asarlık Çok
Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleştirilir.
Tel: 0232 425 0421
BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI
Tenis eğitimleri Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilir.
Tel: 0232 293 3876
Adres: Kızılay Mahallesi 506 sok. Bornova
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: 0232 293 4212
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: 0232 425 0421
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HALKAPINAR ATATÜRK SPOR SALONU SEHA AKSOY ATLETİZM PİSTİ
Atletizm eğitimleri Halkapınar Atatürk Spor Salonu Seha Aksoy Atletizm
Pisti’nde gerçekleştirilir.
Tel: 0232 425 0421
İNCİRALTI SPOR TESİSLERİ BALÇOVA
Faydalanmak isteyen sporseverler için halı saha, voleybol, açık basketbol
alanları ile tenis kortları bulunmaktadır.
Tel: 0232 278 0600
İNCİRALTI KAYIK ALANI
Kano eğitimleri bu bölgede düzenlenmektedir.
Tel: 0232 425 0421
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: 0232 362 4828
BAYRAKLI ÇİÇEK FUTBOL SAHASI
Tel: 0232 345 8747
YEŞİLYURT FUTBOL SAHASI
Tel: 0232 228 7575
www.izmirbsbspor.org
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KÜLTÜRPARK
İçinde koca bir tarihi ve günlük yaşamı,
muhteşem ağaçlar ve bitkilerle birlikte
barındıran eşsiz bir zenginlik…
Kültürpark bazen İzmir Fuarı’dır; dünyanın
kapılarıdır, hatıralarımızda. Sahnedir. Maaile ve
mahallece çıktığımız…
Rahat bir nefestir bazen. Ağaçlar kadar köklü,
Lunapark gibi çocuktur. Kuş sesleridir.
Topraktır, yapraktır, kitaptır. Bazen sanatsal bir
duruştur, bazen sportif…
En mutlu “Evet”e imza attığımız mekândır
bazen…
Hem eğlendiren hem dinlendirendir; huzura ve
coşkuya eş zamanlı eriştiren…
Bunların hepsi ve fazlasıdır, her zaman…
Kültürpark, 1936 yılında açıldığından bu yana
İzmir ve çevresinin buluşma noktasıdır.
Şehirle birlikte büyüyen, bizi büyüten…
Hepimizin hayatı ile muhakkak kesişen…
Görülecek yerler, Halikarnas Bitkiliği, Bitki Varlığı,
Su Elemanları, Kültürpark Haritası, Heykeller
ve çeşmeler, Yapılar, Kapılar, gibi Kültürpark
hakkında birçok bilgiyi bulabileceğiniz web
sitemiz için www.kulturparkizmir.org adresini
ziyaret edebilirsiniz.

Kültürpark ile ilgili tüm detaylara ulaşmak için
telefonunuzun kamerasıyla karekodu okutmanız yeterlidir.
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MESLEK
FABRİKASI
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler
Dairesi Başkanlığı Meslek Fabrikası Şube
Müdürlüğü, İzmir’in ekonomik kalkınmasına,
rekabet gücünün ve istihdamın artırılmasına,
nitelikli insan kaynağının çeşitlendirilmesine
yönelik projelerinden biri olan Meslek Fabrikası
modeli ile istihdam odaklı mesleki ve teknik
kurslar gerçekleştiriyor.
Eğitimler, yerelde kalkındırmayı sağlamak
amacıyla mesleki bilgi ve becerileri geliştirmeye
yönelik ücretsiz veriliyor.
Kursiyerlerimiz aldıkları eğitimler doğrultusunda
seçtikleri branşa göre uygulamalı çalışmalar
yapmaktadır. Eğitim programlarının yanı sıra
sağlık, aile ve hukuk gibi çeşitli konularda paneller gerçekletirilmektedir.
Yıl sonunda ürünlerin sergilendiği, branş
tanıtımlarının yapıldığı, çeşitli gösterilerin
düzenlendiği bir sergi ve sertifika töreni
düzenleniyor. Kursiyerlerimiz yıl içinde ve yıl
sonunda yapılan sınavlarda başarılı oldukları
takdirde sertifika almaya hak kazanıyor.
Projeler, Branşlar, Fabriklab İzmir, Kurs Merkezleri,
İstihdam ve İlçelerdeki Kurslar ile ilgili detaylı
bilgi için:
Tel: 0232 293 4545 Fax : 0232 293 4066
Adres: Şehitler Cad. No: 138-140/1 Alsancak
www.ibbmeslekfabrikasi.com

Meslek Fabrikası ile ilgili tüm detaylara ulaşmak için
telefonunuzun kamerasıyla karekodu okutmanız yeterlidir.
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WİZMİRNET

İZMİR
TARİH

SÜT
KUZUSU

İZMİRDENİZ

PROJELER

ABLA
AĞABEY
KARDEŞ

İZMİR
GENÇLERE
KUCAK
AÇIYOR

ENGELSİZMİR

PROJELER
İZMİR
MODELİ
Tüm Projelerimiz ile ilgili tüm detaylara ulaşmak için
telefonunuzun kamerasıyla karekodu okutmanız yeterlidir.
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SÜT KUZUSU
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2012 yılında başlattığı “Süt Kuzusu Projesi” 7.
yılında. İlk yıl 1 milyon 142 bin litre süt ile başlayan dağıtımlar 2018 yılı sonunda
65 milyon litreye ulaştı.
Süt Kuzusu uygulamasıyla çocuklar ayda bir 8 litre sütü alıyor. Sütler 62 ekiple
388 mahallede kapı kapı dolaşılarak dağıtılıyor.
1-5 yaş grubunda çocuğu olan ailelere verilen süt desteği, 388 ekiple kent
genelin 125 bin ailede 131 bin çocuğa ulaşıyor.
Süt Kuzusu, 2017 yılı sonunda kentimizde yaşayan göçmen çocuklara da
ulaşmaya başladı.
2007 yılından bu yana Tire Süt Kooperatifi’nden alım yaparak hem üreticiyi
koruyan hem de çocuklara sağlıklı süt içiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Okul
Sütü projesi ile 2008–2012 yılları arasında, 250 okuldaki 220 bin çocuğa düzenli
olarak süt dağıttı. Bu projenin daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
uygulanması üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez çalışmalarını 1-5 yaş
grubu çocuklar için “Süt Kuzusu” adı altında sürdürmeye başladı.
Yerel yönetim tarafından desteklenen Tireli süt üreticileri de, Birleşmiş Milletler
Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından “Dünyanın en iyi kırsal kalkınma modeli
ödülü”ne layık görüldü.
• Tel: 0232 293 4597
• Laleli Mahallesi Menderes Caddesi No:418 Gürçeşme Zübeyde Hanım
Huzurevi Buca - İzmir
• Milli Kütüphane Cad. No:41/A Z47 (Katlı otopark altı) Konak

Süt Kuzusu ile ilgili tüm detaylara ulaşmak için telefonunuzun kamerasıyla
karekodu okutmanız yeterlidir.
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ABLA-AĞABEY-KARDEŞ
Kentimizde dayanışma kültürünü ve gönüllü çalışmaları yaygınlaştırmak
amacıyla üniversiteli ve üniversite mezunu gençlerin, katılımcı, üretken, kentine
ve kendine yeterli hale gelmesine yardımcı olmak, dezavantajlı bölgelerde
yaşayan kentsel ve sosyal olanakları kısıtlı 4.5.6.7. sınıf öğrencisi çocuklara
sosyal destek vermek için gençlerin gönüllü çalışmalarından faydalanmayı esas
alan bir projedir. Proje kapsamında gençler, hafta sonlarında kurumumuzun
sağladığı araçlarla çocukların evlerine giderek zaman geçirmekte, çocuklara rol
model olmaktadırlar.
İlkokul ve Ortaokul 4.5.6. ve 7. sınıf öğrencileri (9-13 yaş)
Üniversite öğrencisi ve mezunu gençler (18-30 yaş)
Çalışmalar, 1.dönem ( Kasım başı - Ocak başı) ve 2. dönem (Şubat sonu Mayıs ortası) olmak üzere 2 dönemde yürütülmektedir. Yaklaşık 22 hafta süren
programda gönüllüler önceden görüşmesi yapılarak belir-lenmiş ailelerin
evlerine konuk olmakta, uzman ekibimiz tarafından belirlenen psiko-sosyal
etkinlikleri kardeşlerle birlikte uygulamaktadırlar. Ayrıca ev etkinliklerinin
dışında kardeşler ve gönüllüler ile; önemli gün ve etkinliklerde bir araya geliyor.

Abla-Ağabey-Kardeş Projesi ile ilgili tüm detaylara ulaşmak için telefonunuzun
kamerasıyla karekodu okutmanız yeterlidir.

49

İZMİR GENÇLERE KUCAK AÇIYOR
İzmir dışından kamu üniversitelerini kazanarak kayıt döneminde İzmir’e gelen
gençlere; yabancı oldukları kentimize ilişkin endişelerini azaltmak ve destek
olmak, üniversitelerin kayıt noktalarına ulaştırmak, danışmanLık yapmak,
kayıt dönemi süresince barınmaya yönelik sorunları aşabilmeleri için genç ve
yakınlarına kısa süreli barınma olanakları sunuluyor.
İzmir’e gelen öğrenciler şehirlerarası otobüs terminalinde gönüllüler tarafından
karşılanıyor; çorba ikram edilerek, kayıt yaptıracakları üniversitelerine ulaştırılıyor.
Öğrencilere, üniversitenin krokisi bulunan, ulaşım, (metro-otobüs-vapur
güzergahları) barınma ve kültürel-sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine
yönelik ve sosyal sorumluluk projeleri ve sosyal etkinlikler ile ilgili bilgiler içeren
broşürler veriliyor.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı ile ilçesinde
kamu üniversitesi bulunan Balçova, Bornova, Buca, Çiğli Belediyeleri proje
ortağı olarak yer alıyor.
• Tel: 0232 293 1242
• Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu altı Alsancak
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ENGELSİZMİR
Ulaşımdan sağlığa, spora, kültüre kadar her alanda, engellilerin yaşam kalitesini
artırmak için bir dizi çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2005 yılında
almış olduğu “Engelli Dostu Belediye” ünvanını her geçen gün pekiştiriyor.
“İzmir Engelleri Kaldırıyor - Engelsizmir” projesi hayata geçirilerek, 5378
sayılı yasanın öngördüğü, engellilerin kamu hizmetlerine ve kamusal alanlara
erişimlerini kolaylaştırılıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, “ENGELSİZMİR 2013 Kongresi” ile, engellilere
yönelik stratejik plan oluşturarak, engellilerin kentsel yaşamın tüm boyutlarına
katılıp katkıda bulunmasının olanaklarını artırmayı amaçladı. Türkiye’de ilk kez
uluslararası düzeyde yapılan ENGELSİZMİR Kongresi ile Engellilere Yönelik
Stratejik Plan hazırlandı, özel veya kamu kurumlarına ait açık ve kapalı mekanlar
ile ulaşım araçlarında gerçekleştirilen engellilere yönelik düzenlemelerin
“Kırmızı Bayrak” alması kararlaştırıldı. “Engelsiz İzmir Kongresi”nde gerçekleşen
ortak akıl toplantı raporunu da paylaşıma sundu. Kongre sonraki yıllarda da
toplanmaya devam etti.
• http://www.engelsizmir.org

ENGELSİZMİR Projesi ile ilgili tüm detaylara ulaşmak için telefonunuzun
kamerasıyla karekodu okutmanız yeterlidir.
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YERELDE KALKINMA MUCİZESİ
Kırsalda Küçükbaş Hayvancılığa Destek Veriyoruz
Küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi çalışmaları kapsamında 14 ilçede,
Karaburun, Urla, Kınık, Beydağ, Bergama, Kiraz, Seferihisar, Selçuk, Menderes,
Dikili, Güzelbahçe, Bayındır, Tire ve Ödemiş’ten alım yapılarak toplam 2 bin 670
üreticiye 10 bin 389 küçükbaş hayvan dağıttık. Doğumlarla birlikte üreticide
bulunan küçükbaş hayvan sayısı 20 bini aştı. Küçükbaş hayvancılığı destekleme
çalışmaları kapsamında Kiraz, Bayındır, Beydağ, Tire, Dikili, Aliağa, Kemalpaşa
ve Torbalı ilçelerinde eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Üreticilere kıvırcık, sakız,
tahirova ve sönmez cinsi koyun, saanen ve karakıl cinsi keçi dağıtıyoruz.

Arıcılık Ve Bal Üretimi Yeniden Hayat Buldu
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen “mobil eğitim
aracı” uygulaması ile kırsaldaki üreticilere arıcılık eğitimi veriyor. Kırsaldaki
vatandaşların hem meslek ve gelir elde etmesine hem de arıcılık ve bal
üretiminin artmasına katkı sağlayan projenin öncelikli hedef kitlesi ise kadınlar.
Köylerinden çıkamayan kadınlar için özel olarak hazırlanan “Mobil Arı Aracı”
ile arıcılık eğitimi alan kadın sayısında önemli bir artış var. Eğitimlerde polen,
propolis, arı sütü ve arı larvası üretimi anlatılıyor.
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Kadifekale Pagos Üretici Pazarı
Kentin tarihi simgelerinden Kadifekale’de hem üreticinin doğrudan tüketiciyle
buluşması hem de bölgenin marka değerini artırması için hayata geçirdiğimiz
100’den fazla kadın üretici, 24 tarımsal kalkınma kooperatifi ve 12 üretici kadın
kooperatifinin bulunduğu Pagos Üretici Pazarı her cumartesi sizleri bekliyor.

Gelir Getirici Faaliyete Destek Fidan Dağıtımı
Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi Kapsamında
Ağaçlandırma Projesi’nden sadece İzmir’de üretim yapan çiftçiler
yararlanabiliyor. Geçimini tarımsal üretimden karşılayan, İlçe ziraat odalarında
ya da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi’nde kaydı
bulunan veya fidanların dikiminin yapılacağı arazinin kendine ait olduğunu
muhtarlık aracılığıyla belgeleyen köylülere destek verilecek olan projeden
yararlanmak isteyen üreticiler, çiftçilik yaptığına dair gerekli belgelerle (çiftçi
belgesi, ÇKS belgesi, muhtarlık arazi onayı ve fidanı köy sınırlarındaki tapulu
araziye dikileceğine dair imzalı taahhüt belgesi) birlikte bağlı bulunduğu
muhtarlığa başvurabiliyor.
• Tel: 0232 293 3554
• Adres: Mucibur Rahman Cad. İzmiroğlu İşhanı No: 6 K:1 D:6 Konak
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İZMİR MODELİ
“İzmir Modeli” kısaltılmış bir isim, genişletilmişi İzmir Modeli İzmir İçin Demokratik
Bir Belediyecilik Modeli Önerisi’dir. Bu isim, yapılan çalışmanın içeriğinin
ne olduğuna açıklık getiriyor. İzmir’de bir yerel yönetimin yapısı, ilişki kurma
biçimleri, işlevleri, performansının nitelikleri, ölçütleri konusunda, stratejik
öneriler getiriyor ve izlenecek politikalar konusunda çağrılar yapıyor. Bu
başlıkta yer alan, “İzmir” vurgusu önemli. Önerilen “Model” her yer için geçerli
soyut bir öneri olmayacak, İzmir’in toplumsal yapısıyla ve tarihsel birikiminin
özgüllüklerinden yola çıkan bir “Model” olacak.
Büyükşehir Belediyesinin yapısı ve ilişki kurma biçimi konusunda stratejik
tercihler yapıldıktan sonra, dört önemli alanda yapacakları konusunda politika
tercihleri geliştiriliyor. Bunlardan birincisi; belediyelerin temel görev alanlarındaki
belediye hizmetleri ve altyapılarıyla kent içi ulaşım alanını, ikincisi; çevre
konusunu, üçüncüsü; belediyenin yetki alanındaki yerleşmelerin biçimlenmesini
sağlayan planlama, tasarlama ve uygulamalarını, dördüncüsüyse; İzmir’in
dışlanmalarla parçalanmamış bir “komünite” oluşturabilmesini, sağlamak için;
sağlık, sosyal hizmetler, kültür-sanat alanında ve Sivil Toplum Kuruluşları’yla
(STK) ilişkiler konusunda yapılabilecekler üzerinde duruyor.

İzmir Modeli Kitapları ile ilgili tüm detaylara ulaşmak için telefonunuzun
kamerasıyla karekodu okutmanız yeterlidir.
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İZMİR TARİH
Proje, İzmir’in tarih kent merkezi olarak bilinen Kemeraltı ve Çevresi kentsel ve
3. Derece arkeolojik sit alanının bütüncül bir bakış açısıyla ve koruma-kullanma
dengesi gözetilerek sağlıklaştırılması ve canlandırılması doğrultusunda İzmir
Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında başlatılmıştır.
İzmir Tarih Projesi, katılımcı bir süreçle oluşturulmuş olan “İzmir Tarih Projesi
Tasarım Stratejisi Raporu” esas alınarak yürütülmektedir. Projenin öncelikli
faydalanıcıları bölge halkıdır. Bunun yanı sıra, İzmirliler ve kente dışarıdan gelen
ziyaretçiler diğer faydalanıcı grupları olarak tanımlanmıştır. İzmir Tarih Projesi ile
söz konusu rapor kapsamında tanımlanan canlandırma stratejileri ve metodoloji
çerçevesinde, ilgili tüm resmi ve özel kurumların ve alan kullanıcılarının kentin
tarihi merkezinde koruma çalışmaları yürüten birer aktör haline gelmesi
amaçlanmaktadır.
Projenin yürütülmesi ve aktörler arası koordinasyonun sağlanması amacıyla
da İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde İzmir Tarih Proje Merkezi
oluşturulmuştur.
258 Tane Gezilmesi, Görülmesi, Bilinmesi Gereken Nokta
Kemeraltı, Basmane ve Kadifekale’yi kapsayan Tarihi Kent Merkezi, 2500 yıllık
tarihiyle Helenistik, Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri yapılarını
üzerinde taşıyan çok özel bir alan. İzmir Tarih mobil uygulaması, bu eşsiz tarihi
ve kültürel değerleri üzerinde taşıyan Tarihi Kent Merkezi’nin keşfedilmesi
amacıyla hazırlandı. İzmir Tarih, sadece seyahatseverleri değil, İzmirlileri de
yıllardır yaşadığı kentlerinin belki de hiç bilmedikleri hikayeleriyle, saklı kalmış
güzellikleriyle buluşturacak.
Mobil uygulamanın içerikleri, Dr. Öğr. Üyesi Erkan Serçe danışmanlığında
kapsamlı ve yoğun bir çalışmayla hazırlandı. Öncelikle, tarihi ve kültürel açıdan
önemli 258 nokta belirlendi. Bu noktalar, arkeolojik alan, cami, han, hamam,
çeşme, sinagog, kilise, kortejo, müze gibi zengin bir kategori içinden seçilerek
oluşturuldu. Her bir noktanın geçmişten günümüze hikayesi çeşitli kitap, dergi,
makale ve yayının taranmasının yanı sıra alana ilişkin bilgi sahibi olan kişilerin
birikimlerinden de yararlanılarak hazırlandı.

İzmir Tarih Projesi ile ilgili tüm detaylara ulaşmak için telefonunuzun kamerasıyla
karekodu okutmanız yeterlidir.
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İZMİRDENİZ
İzmirlilerin denizle ilişkisini güçlendirme projesi, İzmirdeniz, İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nin yüksek kalitede katılıma olanak veren yönetişim anlayışının bir
sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Büyükşehir Belediyesi kentin huzurlu yaşamını
koruyarak yaşam kalitesini geliştirmeyi sağlayacak stratejileri belirlemek için
bir stratejik plan çalışması yapmaya girişmiştir. “İzmirlilerin Denizle İlişkisini
Güçlendirmek için Tasarım Stratejisi Planı” bu girişim sonucunda ortaya
çıkmıştır.
İç körfez, kıyılar ve kent teraslarını ele alan tasarım stratejisi planında belirlenen
projeler farklı disiplinlerden gelen tasarımcılar tarafından ele alınmış, çeşitlilik
içinde bir birlik oluşturulmaya çalışılmıştır. Kent plancısı, mimar, endüstriyel
tasarımcı, mühendis ve akademisyenden oluşan sayısı 100’ü aşan uzmandan
oluşan proje ekibi strateji planı tarafından işaret edilen önceliklere ve
hassasiyetlere dayalı olarak projelerini geliştirmişlerdir.
• 2015-İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmirdeniz Projesi, Raci Bademli İyi
Uygulamalar Ödülü’ne layık görüldü.
• 2017-Bostanlı Yaya Köprüsü ve Gün Batımı Terası projesi, Dünya Mimarlık
Festivali’nde (WAF 2017) hem ‘En İyi Peyzaj Tasarımı’, hem de ‘En İyi Kamu
Yapıları’ kategorilerinde seçilerek finalde yarışmaya hak kazandı.
• 2017-Bostanlı Yaya Köprüsü ve Gün Batımı Terası projesi, Arkitera Mimarlık
Merkezi tarafından düzenlenen Arkitera İşveren Ödülü Yarışması’nda 2017
yılının kamu kategorisi ödülünü kazandı.
• 2018-Bostanlı Yaya Köprüsü ve Gün Batımı Terası projesi, Mimarlar Odası
tarafından 2 yılda bir düzenlenen ve Türkiye’deki güncel nitelikli mimarlık
eserlerini belgelemek ve ödüllendirmek amacını taşıyan ‘XVI. Ulusal
Mimarlık Sergisi ve Ödülleri’ programı kapsamında Yapı / Çevre (Kamusal
Alan Tasarımı) kategorisinde ödüle layık görüldü.
• 2019-15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı projesi, TMMOB Peyzaj
Mimarları Odası tarafından her yıl 13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı
Günü‘nde farklı bir tema ile düzenlenen Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri,
teşvik ödülünü kazandı.
• 2019-Bostanlı Kaykay Plaza projesi, 2018 Türkiye Mimarlık Yıllığı’nda yer
almaya hak kazandı.
• 2019-İzmirdeniz projesi, uluslararası alanda düzenlenen En İyi Sürdürülebilir
Uygulamalar Yarışması (ISBS2019 Sustainability Award) ‘nda ödüle layık
görüldü.

İzmirDeniz ile ilgili tüm detaylara ulaşmak için telefonunuzun kamerasıyla
karekodu okutmanız yeterlidir.
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WİZMİRNET
2015 yılında WizmirNET adı altında 8 noktada kentlilere sunmaya başladığımız
ücretsiz-kablosuz internet hizmeti tüm ilçeleri de kapsayacak şekilde
genişletilerek 42 noktaya ulaştı. Uygulamadan yararlanarak yapılan giriş sayısı
6,5 milyona ulaştı. Halen kentin 27 ilçesi ve 42 farklı noktasında yoğun olarak
kullanılan WizmirNET hizmeti, kent merkezinde daha da yaygınlaştırılacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan sistemde, sadece ilk kayıt
esnasında şifre alınarak tüm noktalardan aynı şifreyle otomatik bağlanıp
kolaylıkla internete girilebiliyor. İstenildiğinde WizmirNET bağlantı durum
sayfasında bulunan üst menüde “Şifre Değiştir” butonuyla yeni şifre
oluşturulabiliyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kablosuz internet kullanımı için hayata geçirdiği
alanlar şöyle: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Aliağa Demokrasi Meydanı,
Bayındır Kanarya Parkı, Bayraklı Sahil, Bayraklı Fethi Sekin Parkı, Bergama
Cumhuriyet Meydanı, Bergama Kültür Merkezi, Beydağ Meydan, Bornova
Büyükpark, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Bostanlı Sahil, Buca
Hasanağa Spor Kompleksi, Buca Kasaplar Meydanı, Çamdibi Atatürk Parkı,
Çeşme Meydanı, Dikili Meydanı, Foça Belediye Meydanı, Gündoğdu Meydanı,
Güzelbahçe İskele, Halkapınar Metro İstasyonu, İnciraltı Engelliler Merkezi,
Karabağlar Uğur Mumcu Parkı, Karabağlar Barış Şelçuk Parkı, Karaburun
Merkez, Karşıyaka Halkpark ,Kemalpaşa 8 Eylül Parkı, Kınık Meydanı, Kiraz Parkı,
Konak Meydanı, Kültürpark (Fuar), Narlıdere Aytaç Sefioğlu Parkı,Menemen
Meydanı, Ödemiş 3 Eylül Teyyare Parkı, Pasaport, Sasalı Doğal Yaşam Parkı,
Seferihisar Kültür Merkezi Meydanı, Selçuk Ahmet Ferahlı Parkı, Şirinyer Parkı,
Tarihi Havagazı Fabrikası, Tire Havuzlu Park, Urla Meydanı.

WİZMİRNET ile ilgili tüm detaylara ulaşmak için telefonunuzun kamerasıyla
karekodu okutmanız yeterlidir.

57

KENTSEL
DÖNÜŞÜM
GELİŞİM ve
YENİLEME
PROJELERİ
Kentsel Dönüşüm ile ilgili tüm detaylara ulaşmak için
telefonunuzun kamerasıyla karekodu okutmanız yeterlidir.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları yürütülen Kentsel Dönüşüm
proje alanlarında, bazı kişilerin belediyemizin adını kullanarak “projelerimizde
üretilecek olan konutların satışı” için vatandaşlardan para talep ettikleri
duyumları alınmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kentsel Dönüşüm proje
görüşmeleri, Belediyemize ait İletişim ve Tanıtım Merkezleri’nde “uzlaşma
esaslı” olarak gerçekleştirilmektedir.
Dönüşüm alanlarında sadece 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 5998
Sayılı Kanun ile değişik 73. Maddesi kapsamında belirlen hak sahipleri ile
sözleşmeler imzalanmaktadır. Hak sahiplerine teklif edilen konut tip ve
büyüklükleri, hesaplanan yeni inşaat hakları üzerinden belirlenmektedir.
Proje görüşmelerinde ve sözleşme aşamasında hak sahipleri ile hiçbir şekilde
para alışverişi yapılmamaktadır. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına,
Belediyemizin adını kullanarak kendilerinden Kentsel Dönüşüm alanlarında
üretilecek konutların satışı vaadiyle para talep eden kişilere itibar etmemeleri
ve bu kişiler hakkında ilgili yerlere şikayette bulunmaları hususunu önemle
bilgilerinize sunarız.
Proje İletişim Merkez ve Adresleri
Aktepe - Emrez İletişim ve Tanıtım Merkezi
• Aktepe Mahallesi 129 Sokak No:4 Gaziemir
• Tel: 0232 253 0990
Ballıkuyu İletişim ve Tanıtım Merkezi
• Ballıkuyu Mahallesi Ballıkuyu Caddesi No:121/B Konak
• Tel: 0232 484 7093 - 293 9388-89-90
Bayraklı İletişim ve Tanıtım Merkezi
• Cengizhan Mah. 1620/39 Sok. Ekrem Akurgal Rekreasyon Alanı Karşıyaka
• Tel: 0232 293 9175
Ege Mahallesi İletişim ve Tanıtım Merkezi
• Kültürpark Lozan Kapısı Girişi Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Binası
• Tel: 0232 293 3939
Örnekköy İletişim ve Tanıtım Merkezi
• Baş Pehlivan Kaarali Caddesi No:67 Karşıyaka
• Tel: 0232 365 8515
Uzundere İletişim ve Tanıtım Merkezi
• Uzunere Mahallesi 3962/1 Sokak No.9 Karabağlar
• Tel: 0232 293 9256-57-58
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REKREASYON
ALANLARI
Rekreasyon Alanları ile ilgili tüm detaylara ulaşmak için
telefonunuzun kamerasıyla karekodu okutmanız yeterlidir.
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BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI
Bornova’daki 245 dönüm arazi üzerinde, Buz Sporları Salonu, 5 bin kişilik
amfi tiyatro, basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortları, mini futbol sahaları,
yürüyüş pisti, iki kafeterya ve dinlenme alanları ile 641 araçlık bir otopark
da bulunuyor. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Bornova Kızılay Mahallesi’nde
Bornova Pazar Yeri’nin yakınında yer alıyor.
Aşık Veysel Rekreasyon Alanında 12 bin metrekare alanlıbuz pateni ve
buz hokeyi dalında uluslararası ve ulusal karşılaşmalara ev sahipliği yapan,
karşılaşmalar haricinde kentlinin de kullanımına açık Buz Sporları Salonu’muz
da bulunuyor.
SASALI PİKNİK ALANI
İzmir ve Ege Bölgesinin cazibe merkezi, 750 bin metrekarelik yeşil alanıyla
kentin akciğerleri niteliğindeki Sasalı Piknik Alanı; serin gölgesi, çam ormanı,
yaşam parkuru, bisiklet yolu ile kent içindeki piknik alanı ihtiyacını karşılıyor.
GAZİEMİR EVKA 7 ZEYTİN PİKNİK ve MESİRE ALANI
Gaziemir EVKA-7’de yaklaşık 40 dönümlük alanda her yaştan insanın keyifli
saatler geçirebileceği bir “yaşam alanı” oluşturduk. Zeytin Park, tamamen
doğanın yapısıyla uyumlu malzemelerle donatıldı.
Gaziemir Zeytin Park Yaşam Korusu’nu oluştururken mevcut 350 adet zeytin
ağacını koruduk ve 11 bin 500 adet çalı grubu bitki dikimi gerçekleştirdik.
55 adet çatılı piknik masasının bulunduğu Zeytin Park Yaşam Korusu’nda
doğayla uyumlu yürüyüş yollarının yanı sıra engelsiz spor ve engelsiz oyun
alanları, oyun grupları ve çok amaçlı sahalar da bulunuyor. Alanda 10 adet
çeşme ve taşınabilir büfeler de yer alıyor.
İNCİRALTI KENT ORMANI
Deniz ve yeşilin birleştiği alanda spor, yürüyüş, gezinti ve piknik yapılabilecek
bir alana olarak kullanıma sunulan 620 bin m2’lik İzmir’in ilk kent ormanı
“İnciraltı Kent Ormanı’nda; doğal taş, kaya ve tahtalarla oturma yerleri
düzenlenerek, ormanın girişi büyük mermer sütunlarla kaplandı, heykellerle
donatıldı. Kuşların barındığı orman içerisindeki sulak alan tel örgüyle koruma
altına alınarak, köprü, yürüyüş ve bisiklet yolu düzenlendi.
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SIKÇA SORULAN SORULAR
Her türlü görüş ve önerileriniz için bize 7/24 ulaşabilirsiniz.
Bazı soruların yanıtlarını sizler için hazırladık:
Su Kesintileri Hakkında Nereden Bilgi Alabiliriz?
Su kesintileri hakkında bilgi almak için Alo 185 veya 444 40 35 hattından bilgi
alabilir ve www.izsu.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
Kanal tıkanıklıklarını ve benzeri kanal arızalarını hangi birime bildirmeliyim?
Ev, işyeri ya da çevrenizde oluşabilecek su ve kanalizasyon şebeke arızalarını
adres ve iletişim bilgileriniz ile birlikte 444 40 35 Çağrı Merkezimize
bildirebilirsiniz.
Yolda-Kaldırımda Kazı Yapmam Gerekiyor. Ne Yapmalıyım?
İçme suyu ve kanal projeler, 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 kurumkuruluşları, özel-tüzel şahıslar AYKOME’ye müracaat ederek kazı izni almalıdır.
İzinsiz veya ruhsata aykırı yapılan çalışmalarda iş durdurulur ve cezai işlem
uygulanır.
Altyapı Koordinasyon Merkezi Tel: 0232 293 4024 - 0232 293 1404
Kent Genelinde Yol, Asfalt Ve Benzeri Sathi Kaplamaların Onarılması için
Talebimi Hangi Birime İletebilirim?
Talep ve önerileriniz için 444 40 35 numaralı Çağrı Merkezi hattını arayabilir,
him.izmir.bel.tr adresinden online başvuru yapabilir, him@izmir.bel.tr adresine
e-posta gönderebilir ve Twitter‘da @izmirhim hesabımızdan sosyal medya
aracılığı ile bizlere iletebilirsiniz.
Kent ulaşımı için hat ve sefer saatlerine yönelik bilgileri nereden edinebilirim?
Otobüs ulaşımı için Eshot Genel Müdürlüğü’nün www.eshot.gov.tr,
Metro ve Tramvay ulaşımı için İzmir Metro A.Ş’nin www.izmirmetro.com.tr,
İzban ulaşımı için İzmir İzban A.Ş’nin www.izban.com.tr Körfez Vapurları için
İzdeniz A.Ş’nin www.izdeniz.com.tr internet sitesi adresi ile İzmir Büyükşehir
Belediyesi resmi internet sitesi www.izmir.bel.tr adresinde yer alan Ulaşım
menüsü ile tüm hat ve sefer bilgilerine erişebilirsiniz. Ayrıca mobil marketlerde
ücretsiz indirebileceğiniz ‘‘ İzmir Büyükşehir Belediyesi ’’, ‘‘ İZUM ’’ ve ‘‘ ESHOT ’’
mobil uygulamalarını indirerek tüm detaylara dilediğiniz yerden erişebilirsiniz.
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Çölyak ve fenilketonüri hastaları için glutensiz ekmek nereden temin
edebilirim?
Kent Ekmek Fabrikası her gün onbinlerce ailenin sofrasına ucuz, katkısız ve
hijyenik ekmek götürüyor. Kent Ekmek, çölyak ve fenilketonüri hastaları için
glutensiz ekmek te 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;
Tel: 0232 293 4800
www.grandplaza.com.tr
Toplu taşıma araçlarında unutulan kayıp eşya için ne yapmalıyım?
Otobüs, metro, banliyö, yolcu gemisi ya da araba vapurunda eşyanızı
unutursanız kayıp eşya bürolarında danışabilirsiniz.
ESHOT- İZULAŞ Kayıp Eşya Bürosu Tel: 0232 250 2977
Kayıp eşyanızı durumunu www.eshot.gov.tr internet adresinde ulaşabileceğiniz
Kayıp Eşya Formu’nu doldurarak da sorgulayabilirsiniz.
METRO Kayıp Eşya Bürosu Tel: 0232 461 5445 Dahili: 9255
İZBAN Kayıp Eşya Bürosu Tel: 0232 398 3232
İZDENİZ Kayıp Eşya Bürosu Tel: 0232 330 5071
Havalimanına Toplu Ulaşım Seferi Bulunuyor mu?
İzmir’in güney aksında yer alan Adnan Menderes Havalimanı’na otobüs,
metro – banliyö hattını kullanarak erişebilirsiniz.
Otobüs ile 200, 202 ve 204 hat numaralı otobüslerimiz havalimanına ulaşır.
Hat ve sefer saatleri için: www.eshot.gov.tr
Metro-Banliyö Hattı İle Metro istasyonlarının herhangi bir istasyonundan önce
Hilal-Halkapınar veya Alsancak transfer istasyonlarından birinden, banliyö
hattının güney yönünü seçerek havalimanı durağında inin.
www.izmirmetro.com.tr ve www.izban.com.tr
Ayrıca mobil cihazlarınız ile İZUM uygulamamızı kullanarak Havalimanı
güzergahı için seyahat planlaması yapabilirsiniz.
Yaralı sahipsiz sokak hayvanlarına nasıl yardımcı olabilirim?
Yaralanmış sahipsiz sokak hayvanlarına müdahale görevi hafta içi mesai
saatlerinde İlçe belediyelerin sorumluluğundadır.
Hafta sonları ve tatil günleri Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü Acil Müdahale
ekipleri hizmet vermektedir.
Tel: 0232 293 3980
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Tıbbi Atıkların Bertarafı Konusunda Hangi Birime Başvurabilirim?
Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı için 0232 293 1782 ya da
0232 293 1987 no.lu ALO TIBBİ ATIK HATTI’nı arayabilirsiniz.
Haşere Ve Kemirgen Mücadelesi İçin Yardım Alabilir Miyim?
İlaçlama çalışmalarına yönelik öneri ve talepleriniz için Hemşehri İletişim
Merkezi’ne ulaşabilirsiniz.
Tel: 0232 444 4035
him@izmir.bel.tr
Twitter: @izmirhim
Hatalı park eden araçların çekilmesi veya kurtarılması için ne yapmalıyım?
Hatalı park eden araçların çekilmesi, kurtarılması veya taşınması İzmir İl
Emniyet Müdürlüğü’nün yetki ve sorumluluk alanındadır.
Sokak lambalarımız yanmıyor ya da arızalı, nereye başvurmalıyım?
Sokak ve cadde aydınlatmaları Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. nin, yaya
bölgeleri/ sevgi yolları ve yeşil alanların aydınlatmaları ise İlçe ve Büyükşehir
Belediyesi sorumluluğundadır. Sokak ve cadde aydınlatmaları ile ilgili
şikayet ve taleplerinizi Gediz Elektrik Dağıtım AŞ’nin ALO 186 nolu telefona,
yaya bölgeleri ve yeşil alanlardaki aydınlatma sorunlarını ilgili Belediyesine
iletebilirsiniz.
Geri dönüşüm kutusu talebimi nereye bildirmeliyim?
Ambalaj atıkları, atık yağlar, atık piller ve elektrikli ve elektronik atıkların geri
dönüşümü yasa gereği ilçe belediyeleri sorumluluğundadır. İlçe Belediyeleri
sözleşme yaptıkları firmalar yoluyla bu hizmeti vermektedir. Tüm geri dönüşüm
kumbara taleplerinizi İlçe Belediyelerinin ilgili birimine iletmeniz gerekmektedir.
Talep edilen noktanın uygunluk durumuna göre değerlendirilecektir.
Düzenli çalışmadığını düşündüğümüz sinyalizasyon sistemi hakkında hangi
birime bildirim yapabiliriz?
Kavşaklar veya yaya geçitlerindeki düzenli çalışmayan sinyalizasyon noktalarını
0232 293 1187-89 veya 0232 293 3381 numaralı telefonlara iletebilirsiniz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahası dışındaki sinyalizasyon sistemi
Karayolları Bölge Müdürlüğü sorumluluğundadır.
Belediyeye iş başvurusunu hangi birime yapabilirim?
Web sitemiz www.izmir.bel.tr adresindeki CV Bankası bölümünden tüm
detaylara erişebilirsiniz.
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Engelli vatandaşların çeşitli konularda danışabileceği bir birimiz buluyor mu?
Belediyemizin Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak
çalışmalarını sürdüren Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Engelliler Eğitim Merkezi
bulunmaktadır. Engelliler Merkezi, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu altında
faaliyet sürdürmektedir. Engelliler Kafeteryası ise İnciraltı Çakalburnu’nda
faaliyet sürdürmektedir.
Birime, 0232 293 1737 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.
Yardıma ihtiyacı olan aileler cenaze işlemlerini nasıl yapabilir?
Cenazenin durumunu beyan eden tasdikli, imzalı belge (muhtarlıktan
alınan fakir ilmühaberi) istenir. Bu durumda tüm hizmetler İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nce karşılanır ve ayrıca hiçbir ücret talep edilmez.
İzmir büyükşehir belediye meclisi ne zaman nerede toplanır?
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Kanununun 13. maddesi gereği,
her ayın ikinci haftası önceden Meclis tarafından belirlenen günde ve saatte
(halihazırda her ayın ikinci pazartesi günü, saat 18:00’da) mutat toplantı yeri
olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplanmaktadır.
Ayrıca web sitemiz www.izmir.bel.tr adresi ve sosyal medya hesaplarımız
aracılığıyla canlı yayın yapılmaktadır.
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İLÇE BELEDİYELER İLETİŞİM BİLGİLERİ
ALİAĞA Kültür Mah. Lozan Cad. No:47 Aliağa
0232 399 0000 - hilalmasa@aliaga.bel.tr
BALÇOVA Fevzi Çakmak Mah. Cengiz Topel Sok. No:1 Balçova
0232 455 2000 - balcova@balcova.bel.tr
BAYINDIR Mithatpaşa Mah. Atatürk Cd. No:32 Bayındır
0232 581 5000 - info@bayindir.bel.tr
BAYRAKLI Anadolu Cad. No:125 Bayraklı
0232 477 2000 - iletisim@bayrakli.bel.tr
BERGAMA Ertuğrul Mah. Eski Belediye Cad. No:1 Bergama
0232 532 8005 - info@bergama.bel.tr
BEYDAĞ Atatürk Mah. Arıtürk Sok. No: 27 Beydağ
0232 592 6005
BORNOVA Kazım Dirik Mah. No: 38 Bornova
999 29 29
BUCA Menderes Cad. No:85 Buca
0232 439 1010 - info@buca.bel.tr
ÇEŞME İsmet İnönü Mah. 2001 sok No: 2 Çeşme
0232 712 6632 - info@cesme.bel.tr
ÇİĞLİ Ataşehir Mah. 8001/1 Sok. No: 1 Çiğli
0232 375 9980 - halklailiskiler@cigli.bel.tr
DİKİLİ Cumhuriyet Mah. 313 Sok. No: 22 Dikili
0232 671 4056 - baskanlik@izmir-dikili.bel.tr
FOÇA Fevzi Paşa Mah. 191 Sok. No: 3 Foça
0232 812 11 27 - bilgi@foca.bel.tr
GAZİEMİR Önder Cad. No:41 Gaziemir
999 02 51 - info@gaziemir.bel.tr
GÜZELBAHÇE Atatürk Mah. Kazım Dirik Cad. No:46 Güzelbahçe
0232 234 2020 - info@guzelbahce.bel.tr
KARABAĞLAR Cennetoğlu Mah. Yeşillik Cad. Karabağlar
0232 414 7600 - him@karabaglar.bel.tr
KARABURUN Merkez Mah. Atatürk Cad. No:4 Karaburun
0232 731 4001 - info@karaburun.bel.tr
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KARŞIYAKA Bahriye Üçok Bulvarı No:5 Karşıyaka
0232 399 4000 - info@karsiyaka.bel.tr
KEMALPAŞA M.Akif Ersoy Mah. İ.İnönü Cad.No:111 Kemalpaşa
0232 9881111 - info@izmirkemalpasa.bel.tr
KINIK Aşağı Mahalle Atatürk Cad. Kınık
0232 587 1012 - info@kinik.bel.tr
KİRAZ Sabit Arlı Cad. No:51 Kiraz
0232 572 3020 - halklailiskiler@kiraz.bel.tr
KONAK Dokuz Eylül Meydanı No:11 Basmane
0232 489 4522 - konak@konak.bel.tr
MENDERES Kasımpaşa Mahallesi Atatürk Cad.No:1 Menderes
0232 700 0000 - info@menderes.bel.tr
MENEMEN Şehit Kemal Cad. No:5 Menemen
0232 832 1665 - iletisim@menemen.bel.tr
NARLIDERE Mithatpaşa Cad. No: 447 Narlıdere
0232 238 8743 - info@narlidere-bld.gov.tr
ÖDEMİŞ Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No:14 Ödemiş
0232 544 9097 - bilgi@odemis.bel.tr
SEFERİHİSAR Camikebir Mah. 52/1 sok. No:1 Yeni Kültür Merkezi Seferihisar
destek@seferihisar.bel.tr
SELÇUK Atatürk Mah. Atatürk Cad.No:11 Selçuk
0232 892 6925- info@selcuk.bel.tr
TİRE Cumhuriyet Mah. 29 Ekim Cad. No:19 Tire
0232 512 1059 - tirebel@tire.bel.tr
TORBALI Tepeköy Mah. Atatürk Meydanı No:1 Torbalı
0232 856 6666 - torbali@torbali.bel.tr
URLA Hacıisa Mah. Bülent Baratalı Cad. Cumhuriyet Meydanı No:3 Urla
0232 754 1088 - info@urla.bel.tr
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