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Bayraklı Belediye Başkanı 
Serdar Sandal, 30 yıldır 
yaşadığı ve çok sevdiği 
Bayraklı’nın gelecekteki 10 yıl 
içinde öne çıkacak İzmir’deki 
en önemli ilçelerden biri 
olduğunun altını çiziyor. 

Yaşadığı kent Bayraklı’yı ve İzmir’i 
çok seven bir başkan Serdar 
Sandal... Klasik başkan profillerinin 
aksine sık sık sokağa iniyor, 
vatandaşıyla kucaklaşıyor, dertlerini 
dinliyor. Eğitime, eşitliğe, liyakata, 
çocuklara ve gençliğe önem veren,  
vatandaşlarının mutlu ve huzurlu 
olmaları için heyecanla çalışan 
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar 
Sandal, Bayraklı’nın yeni kent 
merkezi olduğuna işaret ediyor.

Her türlü engele rağmen, mazeret 
üretmeden, parkları, caddeleri, 
yolları, meydanlarıyla yepyeni bir 
kent inşa ettiklerinin altını çizen 
Sandal, önümüzdeki 10 yıl içinde 
Bayraklı’nın konuşulacak tek ilçe 
olacağının altını çiziyor.

Göreve geldiği ilk günden beri 
marka olmuş bir Bayraklı hayal 
ettiğini dile getiren Serdar Sandal, 
Bayraklı Belediye Başkanı olarak 
geride bıraktığı 1000 günün resmini 
çizdi, çalışmaları ve özel hayatıyla 
ilgili merak edilen soruları yanıtladı… 

Uzun yıllardır siyasete gönül vermiş 
ve pek çok başarılı işe imza atmış 
biri olduğunuzu biliyoruz. Ancak 
Serdar Sandal’ı daha yakından 
tanımak istiyoruz. Belediye 
başkanlığı serüveninizden bize 
kısaca bahseder misiniz?  Bayraklı 
Belediye Başkanı görevine nasıl 
talip oldunuz?

30 yıldır Bayraklı’da 
yaşıyorum ve dediğiniz 
gibi çok uzun yıllardır 
siyasetin içindeyim. İzmir’i 
ve Bayraklı’yı, buradaki 
yurttaşlarımızı çok seviyorum.
Bu kente katkı sunmak herkes 
için onur verici bir görev 
olacaktır tabii benim için de 
öyle...  

Serdar Sandal
Bayraklı Belediye Başkanı
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Tüm bu duygularla 
yola çıktım, çok şükür 
ki bu onurlu görevi 
yerine getirmekle ilgili 
çabalarımız genel 
merkez tarafından takdir 
gördü, vatandaşlarımızın 
da teveccühüyle 
başkanlığa seçildim.

Bize Bayraklı Belediye 
Başkanı olarak görev 
sürenizce yaptıklarınızın 
özetini çıkarabilir misiniz?

Aslına bakarsanız, bir ağacın 
yetişmesi de bir binanın 
yapımı da  herhangi bir 
organizasyonun yürütülmesi 
de süreç olarak birbirine 
temelde çok benzer. Buna 
‘doğanın diyalektiği’ diyoruz. 
Benim için belediyecilik de 
öyle… Her işte önce sorunları 
doğru tespit etmek yatıyor. 
Bizim de öncelikle yaptığımız 
şey kentteki ana sorunları 
tespit etmek oldu. Tüm bunları 
sıralayacak olursam;

Göreve geldiğimiz 
günden beri ilk 
önceliğimiz barış 
ortamını sağlamak 
oldu. Devraldığımız 
Bayraklı Belediyesi’nin 
tüm vatandaşlarımız, 
muhtarlarımız, kamu 
kurumları, çevre ilçe 
belediyeleri, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi ile 
barışmasını sağladık.

Örneğin, İzmir Büyükşehir 
Belediyemizle barıştık ve 
bu sayede 200 milyonun 
üzerinde yatırım aldık. 
Dediğim gibi, kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla barıştık, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’yla 
güzel işlere imza attık. 
Valiliğimizden güzel yatırımlar 
alacağız.

“Bayraklı'da yaptığımız 
her işin İzmir için bir 
anlamı var."

Aslında Bayraklı demek 
İzmir demektir. Bayraklı’da 
yapacağınız her yatırım İzmir’i 
yakından ilgilendiriyor. Çünkü 
Bayraklı İzmir’in Yeni Kent 
Merkezi... Burada yaptığımız 
her işlemin İzmir için bir anlamı 
var. Dolayısıyla yaptığımız her 
işi bu boyutuyla düşünerek 
hayata geçiriyoruz.

Tabii ki mali disiplini 
sağlamak, bütçeyi organize 
etmek en önemli noktalardan 
biriydi. Eğer bütçe ve 
kaynaklarınızı doğru organize 
edemezseniz, yapacağınız 
her iş yarım ve eksik kalır. Bu 
sebeple, göreve geldiğimiz 
günden itibaren mali disiplini 
öncelikli hale getirdik. Yıllık 12 
milyon faiz gideri olan, borçlu 
bir belediyeyi devralmıştık.                                  

Bu durum önümüzdeki 
en büyük engellerden bir 
tanesiydi.

Şu an kamu kurum 
ve kuruluşları dışında 
belediyemizin hiç kimseye 
bir kuruş borcu yok. Banka 
borcumuz olan 102 milyonluk 
miktarın 92 milyonluk kısmını 
da ödemiş bulunuyoruz. 2022 
yılının ilk üç ayında bu borcu 
da sıfırlamış olacağız.

“Bayraklı Belediyesi’nde 
eşit işe eşit ücret”

Öncelikli olarak, iş barışını 
sağladık. ‘Eşit işe eşit 
ücret’ söylemlerini Bayraklı 
Belediyesi olarak gerçeğe 
dönüştürdük. İmzaladığımız 
toplu sözleşmelerle personel 
reformu gerçekleştirdik.

Kentin sıkıntı ve sorunlarını 
doğru anlamak için doğru 
kadrolara ihtiyaç vardır.  
Belediye kadromuzu yeniledik. 
Daha dinamik, daha fazla 
proje üretebilir, daha pozitif 
çözümler sunabilecek ekipleri 
halkımıza en iyi hizmeti 
vermek için göreve getirdik.

Devraldığımız tarih itibariyle 
yollarımız, kavşaklarımız, 
kaldırımlarımız, çocuk 
oyun gruplarımız, spor 
komplekslerimiz,  parklarımız 
sıkıntılı durumdaydı. Bunların 
yüzde 90’ını çözdük.
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4 bölgede revizyona başladık. 
3’ünü tamamlayıp İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ne 
gönderdik. Kentin altyapı ve 
kentsel dönüşüm sorunları 
vardı. Görev aldığımız 
süreçte bu anlamda da 
bir belediyecilik devrimi 
yaptığımızı söyleyebiliriz. 
Adalet Mahallesi revizyon 
planlarını ve yeni kent 
merkeziyle ilgili çalışmaları 
tamamlayıp İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’ne gönderdik. 
Ayrıca bitmez ya da yeniden 
başlanmaz denen kentsel 
dönüşümle ilgili 60 hektarlık 
çalışmayı da yine İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ne ilettik.

Onur, Yamanlar ve Nafiz 
Gürman mahallelerini 
kapsayan 600 hektarlık alanla 
ilgili çalışmalarımız şu an 
devam ediyor. Bu saydıklarım 
da bence yaptığımız en önemli 
işlerden…

Bir diğer önemli işimiz eğitim 
dünyası ve kreşlerle ilgiliydi. 
2022 yılında 3 kreşimizi 
hizmete açacağız, 5 tanesinin 
temelini atacağız. 2023 yılında 
da süreç devam edecek. 
Sanıyorum, görev süremizce 24 
mahalledeki 24 kreşin yüzde 
80’ini tamamlamış olacağız. 
7-8 muhtarımız kötü şartlarda 
vatandaşımıza hizmet 
veriyordu. Muhtarlık binalarının 
tamamını yeniden yaptık ve 
halkımızın hizmetlerine sunduk. 
17 yeni park açtık, revizyonlarla 
birlikte 54’e yakın çocuk oyun 
grubu ve parkı revize ettik. 
Tüm benzer çalışmalarımıza hız 
kesmeden devam edeceğiz.

CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun belirlediği 
yerel yönetimlerde temel 
ilkelere bakıldığında siz 
kendinizi hangi noktada 
görüyorsunuz?

Biz bu ilkelerin tamamına 
eksiksiz uyuyoruz. Tüm 
vatandaşları kucaklamak, 
halk için üretmek, dezavantajlı 
vatandaşlara ve engellilere 
ayrıcalıklı hizmet etmek, 
dezavantajlı mahallelere 
pozitif ayrıcalık sağlamak, israfı 
önlemek, adaletle yönetmek 
göreve geldiğimiz ilk günden 
beri hassasiyetle üzerinde 
durduğumuz noktalar oldu.

Göreve geldiğimiz günden beri 
Genel Başkanımızın gösterdiği 
hedefler doğrultusunda 
çalışmalarımızı yürütüyoruz.  
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Sosyal Yardım Yönetmeliği Sayıştay 
tarafından uygun görülmüş 
ender belediyelerden biriyiz. Bu, 
sosyal yardıma ihtiyaç duyan 
vatandaşlara herhangi bir ayrım 
yapmadan yardım eden belediye 
demek oluyor.
Şu an Bayraklı’da yardıma 
ihtiyaç duyan 30 bine yakın 
ailemize periyodik desteklerde 
bulunuyoruz. Bu rakam nüfusun 
üçte biri demek... Siyasal görüşü, 
inancı, kimliği ne olursa olsun 
ihtiyaç duyan her vatandaşımıza 
yardımcı oluyoruz. 

“Bayraklı’da hiçbir çocuk 
yatağına aç girmeyecek” 

Özellikle dezavantajlı çocuk ve 
gençlerin eğitimi bizim için çok 
önemli…  Mahalle muhtarlarımız 
bu konudaki en küçük ihtiyacı bize 
hemen haber veriyor ve gereken 
desteği sağlıyoruz.

Bahsettiğiniz gibi, seçim 
çalışmalarınızda yer alan ‘Dünya 
Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı’ 
söyleminiz vizyon projeleriniz 
olarak öne çıktı.  Bu süreçte 
planlarınızı hayata geçirebildiniz 
mi, bundan sonrası için neler 
planlıyorsunuz?

Bu konu aslında yapacağımız 
bütün işleri de içine alan kapsamlı 
bir proje. Yani temel arzumuz, 
dünyanın dört bir yanından 
çocukların ve gençlerin Bayraklı’ya 
gelmesi ve kentimizin bir çocuk ve 
gençlik merkezi olması...

Kurduğumuz çocuk ve gençlik 
meclisleri-merkezleri ile onların 
düşüncelerini ve hayallerini 
anlatmalarını, kolayca dile 
getirmelerini istiyoruz. Bu 
çalışmaları basın ve sosyal 
medya yoluyla tüm dünyaya 
duyurabilmek istiyoruz. 
Benzer şekilde,  yılın tamamını 
kapsayacak kültür, sanat, spor, 
bilim olimpiyatlarını da hayata 
geçirmek istiyoruz.  Bunları 
yaparken çocuk ve gençlere 

sosyal donatı alanları, barınma 
alanları sağlamak,  kentin 
genel alt ve üst yapılarını bu 
ihtiyaçların tamamına hizmet 
verecek şekilde yeniden inşa 
etmek gerekiyor. Aslında şu ana 
kadar bahsettiğimiz tüm işler bu 
hedeflerin başlangıcı sayılabilir. 
Doğançay’ da, bahsettiğimiz 
bu projeye ağırlıklı olarak yön 
verebileceğimiz, ete kemiğe 
büründürebileceğimiz 180 
dönümlük bir arazi var. Bunun 150 
dönümü bize ait.  Bu arazideki 
teknik sıkıntılar aşıldığında, 2022 
yılı içinde ilk kazmayı da İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’yle beraber 
vurmuş olacağız. Çocukların 
ve gençlerin geleceği, gönül 
rahatlığıyla kalacağı, tüm sosyal 
imkânlardan faydalanacağı bir 
tesisi hayata geçireceğiz.

“Kentsel dönüşümde 
vatandaştan yanayız”

Bayraklı kentsel dönüşüm 
ve altyapı çalışmalarıyla sık 
sık gündeme gelen bir ilçe 
konumunda… Bu konularla ilgili 
neler söylersiniz?

Fuat Edip Baksı ve Alpaslan 
mahallerini de içine alan 60 
hektarlık alanda daha önce 
İzmir Büyükşehir Belediyesi bir 
çalışma yapmış ve  aradan geçen 
10 yılı aşkın sürede bir sonuca 
ulaşılamamış.

Kentsel dönüşüm ile ilgili yasa ve 
yönetmeliklerdeki değişiklikler, 
imar değişiklikleri, maliyetler ve 
beklentilerdeki değişiklik yeni bir 
çalışmayı zorunlu kılıyordu.

Bu alanda Büyükşehir Belediye 
Başkanı Sayın Tunç Soyer 
ile dönüşümü görüştük ve 
başkanımızın da onayı ile 
devrettiğimiz yetkiyi Bayraklı 
Belediyesi Meclisi’nin oluru ile geri 
aldık. Öncelikle projenin neden 
hayata geçmediği noktasına 
odaklandık.

“Siyasal görüşü, inancı, 
kimliği ne olursa 
olsun ihtiyaç duyan 
her vatandaşımızın 
yanındayız. Özellikle 
çocuk ve gençlerin 
eğitimi bizim için çok 
önemli… Mahalle 
muhtarlarımız bu 
konudaki en küçük 
ihtiyacı bize iletiyorlar. 
Biz de belediye olarak 
gerekeni yapıyoruz.

“Göreve geldiğim ilk 
günden beri marka olmuş 
bir kent hayal ediyorum. 
Çocukların mutlu, 
gençlerin umutlu, bizlerin 
de huzurlu yaşadığı 
Bayraklı hayaliyle 
çalışıyoruz.”
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Vatandaşlarımız ve iş dünyası 
ile fikir alışverişinde bulunarak 
vatandaşımız lehine bir 
çalışmayı tamamladık, 
meclisimizden geçti ve 
Büyükşehir’e gönderdik.

“İzmir’in Kalbi Bayraklı” 
sloganıyla yeni bir tanıtım 
çalışması yürütüyorsunuz. 
Projenin detaylarını sizden 
dinleyebilir miyiz?

İzmir’in kurulduğu yer Smyrna 
yani Yeni Kent Merkezi 
Bayraklı, İzmir’in geçmişi ve 
geleceği Bayraklı. Özetle 
İzmir’in kalbi Bayraklı ayrıca 
kalp aynı zamanda duygu, 
enerji, başlangıç ve yaşam 
demek... Bu yüzden yeni kent 
simgesi olarak kalbi seçtik. 
Simgenin merkezinde bir yıldız 
var. O yıldızla ise Bayraklımıza 
ve Türk Bayrağı’na çağrışımda 
bulunuluyor. 

Kalbin bir tarafında yer alan 
B harfi Bayraklı’yı sembolize 
ediyor. Biz yeni çalışmayı çok 
sevdik, umarız vatandaşlarımız 
da bizim kadar beğenir.

“Önümüzdeki 10 
yıl içinde Bayraklı 
konuşulacak tek ilçe 
olacak”

Bize kültürüyle, tarihiyle,  
yaşam biçimiyle, ticaretiyle, 
gecesiyle gündüzüyle 
Bayraklı’yı anlatmanızı 
istesek neler söylersiniz?

2009 yılında kurulan Bayraklı 
oldukça genç bir ilçe. Doğal 
olarak bir parçası Karşıyaka’dan 
bir parçası Bornova’dan 
alınarak oluşturulmuş bir ilçe. 
Bayraklı’nın ihmal edilmiş 
bölgelerden bir araya geldiğini 
söyleyebiliriz. O yüzden temel 
sorunlarının tamamı 50-60 
yıllık kronik sorunlar. Sosyal ve 
ekonomik yapı olarak  homojen 
değil. Ancak genel hatlarıyla, 
sahip olduğu jeopolitik konum 

nedeniyle İzmir’in en önemli 
ilçelerinden biri. Bizim de 
tüm gayemiz bu potansiyeli 
ortaya çıkarıp yeni bir kent inşa 
edebilmek. Bu yüzden yoğun 
bir çalışma içindeyiz. Hayata 
geçirmek istediğimiz sanatla 
ve kültürle ilgili çalışmalarımız 
yaşadığımız pandemi ve 
deprem nedeniyle olumsuz 
etkilendi. Kenti bu noktada 
ayağa kaldırmak istiyoruz. 
Umuyoruz ki, önümüzdeki 10 yıl 
içinde Bayraklı konuşulacak tek 
ilçe olacak.

“Deprem, birliğimizi 
yıkamadı”

30 Ekim 2020 tarihinde 
son yılların en yıkıcı 
depremlerinden birini 
yaşadığımız Bayraklı’da, 
yıkılan 7 binamızda 117 canımızı 
yitirdik, 28 çocuğumuz melek 
oldu. Yaralı sayımız ise bin 35’ti.
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Bayraklı genelinde 
depremden sonra Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından 
71 bina yıkıldı. Bunun dışında 
toplam 108 ağır hasarlı 129 
orta hasarlı binamızın olduğu 
tespit edildi.
Depremin yaşandığı 
ilk saatlerden; bölgeye 
gelen arama kurtarma 
ekiplerinin teçhizatlarının 
temini,  enkaz kaldırma, 
çadırların kurulumu ve 
ihtiyaçlarının karşılanmasından 
depremzedelerin geçici 
konutlara yerleştirilmelerine 
kadar tüm süreç yönetiminde 
vatandaşlarımızın yanında 
olduk.

“Şimdi, Bayraklı’yı 
yeniden planlıyoruz”

Gelecek kuşaklara daha 
modern ve yaşanabilir bir 
Bayraklı bırakmak adına, 
ilçe genelindeki İmar Planı 
Revizyon çalışmalarımızı dört 
koldan sürdürüyoruz.

Biz, yardımcı olmamız 
gereken her noktada tüm 

ekibimizle birlikte her zaman 
yurttaşlarımızın yanındayız. 
Deprem sürecini nasıl 
dayanışmayla atlattıysak, yeni 
yapılara kavuşma aşamasını 
da el birliğiyle çözeceğiz.

Bayraklı'nın kültür ve sanat 
yaşamına dair düşünceleriniz 
nelerdir ?

Kültür, sanat, spor ve bilim gibi 
konular toplumun kaynaşması 
için çok önemli unsurlardır. 
Bayraklı gibi bir ilçede ülkenin 
dört bir yanından gelmiş 
insanların olduğu bölgede 
ise bu unsurlar kaynaştırıcı ve 
hayati durumda… 

Bu anlamda uluslararası 
bir festivale ev sahipliği 
yapmak istiyoruz. Daha 
önce planladığımız ama 
pandemiye takılan bir 
Homeros Festivalimiz 
var. Onu tekrar hayata 
geçireceğiz. Bu topraklar 
Homeros’un, Galen’in, 
Tantalos’un, Smyrna’nın 
yaşadığı topraklardır. Ortak 
akılla, doğru bir kültür-sanat 

politikası izlememiz gerekiyor.

Görev süresince hayal 
ettiklerinizin kaçta kaçını 
hayata geçirdiniz? 

Bir kente atanırken şehr-i 
emin olarak atanıyorsunuz. 
Yani vatandaşın vergisine 
sahip çıkmanız gerekiyor. 
Aynı zamanda belediye 
başkanı olarak kentin temel 
sorunlarını çözmek gibi bir 
sorumluluğunuz var.

Göreve geldiğim ilk 
günden beri marka olmuş 
bir kent hayal ediyorum.  
Vatandaşlarının mutlu, huzurlu, 
refah içinde yaşadığı bir 
Bayraklı hayaliyle çalışıyoruz.

“Makam, mevki için 
belediye başkanı 
olmadım”

Ben 30 yıldır siyasetin 
içindeyim. Bayraklı Belediye 
Başkanı görevine aday 
olurken, bir makam, mevki, 
koltuk için değil, bu kentin 
sıkıntılarına,
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çözüm olmak için aday 
oldum. Bu konuyu çok fazla 
özümsedik, dersimizi çok iyi 
çalıştık. O dönemde 12 proje 
sunduk, göreve geldiğimizden 
beri ise 8’ini tamamladık.

Yaşanan ekonomik kriz, 
yükselen dolar kuru, pandemi, 
deprem, sel, fırtınaya rağmen 
Bayraklı Belediyesi hem 
kurumsal anlamda hem iş 
yapma kapasitesi anlamında 
güçlenerek yoluna devam 
etti. Şartlar her ne olursa 
olsun, oturduğumuz koltuğun 
mazeret koltuğu olmadığının 
bilinciyle hareket ediyoruz. 

Matematik bölümü 
mezunusunuz… Yıllarca 
matematik öğretmenliği 
yaptınız, onlarca matematik 
ve geometri ders kitabı 
hazırladınız.  Matematikçi 
bakış açısına sahip olmanın 
iş hayatınıza ve özellikle 
belediye başkanlığı 
görevinize katkıları olduğunu 
düşünüyor musunuz?

Bir matematikçi olarak işimin 
problem çözmek olduğunu 
biliyorum. Dolayısıyla 
matematikçi olmamın 
başkanlık hayatıma avantajı 
olduğunu söyleyebilirim.

Her işte bir matematik var, 
kent matematiği de bunlardan 
biri… Matematikçi olarak 
yetişmişseniz tümevarım ve 
tümdengelim yöntemlerini 
daha iyi analiz ediyorsunuz. 
Birinci aşamada bir problemi 
çözmek için problemi iyi 
anlamak gerekiyor. İkinci 
aşamada doğru verileri 

toplayıp, üçüncü aşamada 
doğru bir yol haritasıyla 
sonuca ulaştırmak gerekiyor. 
İş, proje, bütçe yönetimi 
konuları bu çerçevede 
değerlendirildiğinde yanılma 
payınız az oluyor. Matematik 
burada önümüzü açıyor.

Başkan olmayan Serdar 
Sandal’ı nasıl anlatırsınız?

İki Serdar arasında açıkçası 
bir fark yok. Özellikle yaşam 
şekli açısından başkan 
olduktan sonra hiçbir farklılığa 
gitmedim.



Kendimi nasıl rahat 
hissediyorsam öyleyim. Klasik 
kalıp içindeki bir belediye 
başkanı profilinden ziyade 
geçmişte nasılsam hayatıma 
öyle devam ediyorum. 
İnsan ilişkilerinde güvene 
ve iletişime çok önem veren 
ama iki kişi arasındaki saygı 
ve sevginin bozulmaması 
gerektiğine inanan biriyim. 
Oğluma çok düşkünüm. 
Onu göremediğimde ve 
vakit ayıramadığımda çok 
özlüyorum. Tabii yoğun 
programım gereği şu sıralar 
ona eskisi kadar zaman 
ayıramıyorum. 

Vakit buldukça yürümeyi 
severim. Güzel havalarda 
eşofmanımı giyip yalnız 
başıma dakikalarca 
yürüyorum. Sık sık 
vatandaşlarla karşılaşıyorum. 
Beni tanıyamayanlar oluyor. 
Belediye başkanı olduğumu 
söylediğimde inanmıyorlar 
çünkü karşılarında korumaları 
olmadan yalnız gezen bir 

başkan insanlara garip 
geliyor.  İş dışında ailece fırsat 
buldukça dışarıda yemek 
yemeyi seviyoruz. Genelde 
oğlumun organize ettiği küçük 
kaçamaklar bizi mutlu ediyor.

Bir gününüz nasıl geçer?

Sabah saat 9 gibi belediyeye 
geliyorum. Rutin işlerimiz, 
incelemelerimiz oluyor.  
Önceden planladığımız 
işlerin koordinasyonlarıyla 
ilgili müdürlerimizle hayli 
zaman geçiriyorum.  Protokol 
ziyaretleri  ve misafirlerimiz 
oluyor.  Öğleden sonraları 
için ağırlıklı olarak sokağa 
çıkmakla ilgili çaba sarf 
ediyorum.  Belediyeden eve 
gelirken ve giderken asla en 
kısa yolu tercih etmiyorum. 
Mutlaka farklı yollardan, 
sokaklardan geçerek evime 
varıyorum. Böylece her hafta 
Bayraklı’nın her mahallesini 
kontrol etmiş oluyorum. Vakit 
buldukça esnafla, vatandaşla 
kahvede, alışverişte 
buluşuyoruz, sohbet ediyoruz, 

Bayraklı insanına her an yakın 
olmaya çalışıyorum.
Ulaşılabilir bir başkan 
mısınız?

Evet, ama her arandığında 
telefonu açabilen bir başkan 
olma şansımız yok. 330 bin 
nüfusumuz, 24 muhtarımız, 
30’a yakın müdürümüz, 1600 
çalışanımız, protokolümüz, 
imzalanması gereken 
evraklarımız var. Ayrıca bu 
metropol ilçede tüm olan 
bitenden siz sorumlusunuz. 
Fakat sürekli telefonla 
görüşme içinde olan bir görevli 
arkadaşımız var.

İlerleyen süreçte yola nasıl 
devam edeceksiniz? 

Pozitif bir yolda tüm 
paydaşlarımızla birlikte 
yürüyoruz. Kamu kurumu 
anlayışımız gereği bize oy 
versin veya vermesin, sevsin 
ya da sevmesin bütün 
vatandaşlarımıza en iyi hizmeti 
götürmek için çalışıyoruz. 
Çalışmaya da tüm kalbimizle 
devam edeceğiz…

9
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Mali disiplini
sağladık.
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Ekonomik kriz, pandemi, deprem, sel, 
fırtına ve maddi imkansızlıklara rağmen,
KREDİ ÇEKMEDEN 251.521.159 TL borç 
ödedik.

İsraf kalemleri önlenmiş, ihaleler ihtiyaca 
uygun, şeffaf, rekabetçi ve canlı 
yayınlanarak yapıldı. 

Personel maaş ve ücretleri zamanında 
ödenmiş ve ödenmeye devam 
edilmektedir.

Mart - 2019 ile Ağustos 2020 aylarına ait 
vergi borçları ( 40.221.916,00 TL)
yapılandırılmış ve taksitler halinde 
ödenmektedir.

SGK Borçlarının tamamı ödenmiş olup 
yeni dönem borçları ödenmektedir.

Belediyenin piyasaya borcu 
bulunmamaktadır. Bu sayede piyasadaki 
güvenilirliğimiz ve pazarlık gücümüz 
artmıştır.

Gelir - gider dengesi gözetilerek, bütçe 
açığı ve borçlanma yapılmadan, istikrarlı
bir şekilde bütçe uygulaması 
yürütülmektedir.

Yıllık 12.000.000,00 TL olan faiz gideri 
1.000.000,00 TL’ye düşürülmüştür.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Covid 19 pandemisi nedeniyle mağduriyet 
yaşayan esnafımıza destek olmak 
amacıyla, toplamda 4.202.460,00 TL 
vergi ve ücret alımından vazgeçilmiştir. 

1.390.000,00 TL tutarındaki emlak ve 
çevre temizlik vergi tahakkukları iptal 
edilmiştir.

3.000.000,00  TL deprem öncesi 
dönemlere ait emlak vergileri için 
vatandaşlara  ödeme emri/takibat işlemi 
yapılmamıştır.

9.

10.

11.

Pandemi ve
Deprem Sürecinde

Ekonomik olarak
Güçlü Bayraklı yarattık.
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Personel reformunu da 
hayata geçirdik.

Toplu Sözleşme ile Sadece
Emekçi Kardeşlerimizin Ücretlerini İyileştirmedik;
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Sadakat yerine liyakat

Eşit işe 
eşit ücret.

Yaşanabilir 
ücret
politikası.

7 farklı müdürlükte, ayrı ayrı yapılan ve yüksek 
maliyet yaratan personel hizmet alımlarını 
tek elde topladık. İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğü bünyesine aldık.

Bu sayede personel arası ücret ve unvan 
farklılıklarının da önüne geçtik. Eşit işe eşit 
ücret anlayışıyla, liyakat ve adalet temelli iş 
barışını sağladık.

Personel grup ve unvan sayılarını azalttık. 
Yapılan işin önemine göre ‘Sorumluluk 
Primi’ uygulaması başlattık.

Alın teri ve emekten yana tavrımızla, 
işçilerimizin ikramiye sayısını yılda 10 
yevmiyeden 75’e çıkardık.

Çocuk, yakacak ve öğrenim yardımını 
da yaşanabilir ücret politikaları 
doğrultusunda artırdık.

1.

2.

3.

4.

5.



16

Refah
düzeyini
yükselttik.

En düşük işçi maaşımızı %100’lük 
artışla 6500 TL’ye yükselttik.

Memur ve sözleşmeli  çalışanlarımızın
mali imkanlarını artırdık.

Ortaya koyduğumuz personel 
reformu ve mali tasarruf tedbirlerini, 
çalışanlarımızın ekonomisini 
güçlendirmek için kullandık.

Kurumsal
kimliğimizi
güçlendirdik.

Tüm müdürlüklerin yönetmeliklerini yeniden 
düzenledik.

Hazırlanan yönetmelikler ile müdürlükler 
arasındaki karmaşayı sonlandırdık, görev 
tanımlarını netleştirdik.

İş ve işlemlerinin daha etkin, verimli ve sağlıklı 
şekilde yürütülmesini sağladık.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Kadın ve Aile 
Müdürlüğü, Kentsel Tasarım Müdürlüğü 
ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
Oluşturduk.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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İzmir’in kalbi Bayraklı’yı

Yeniden 
planlıyoruz.

İlçemizin dört bir yanında sürdürdüğümüz 
kentsel dönüşüm ve planlama çalışmaları ile...
 
Yeni Kent Merkezi Projesiyle...

19
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Adalet ve Manavkuyu mahallelerindeki 
imar planı revizyonu toplamda 80 hektarlık 
bir alanı kapsamaktadır. Yaptığımız yeni 
çalışma ile bölgede 40 yıldır çözülemeyen 
bir sorunu çözdük.

İki mahalledeki revizyon çalışmamızı 
tamamladık. Vatandaşlarımızın istekleri 
doğrultusunda, bölgedeki yeşil alan 
oranını 4 bin metrekare artırarak 90 bin 
metrekareye çıkarttık. Ulaşım yolları ve 
bağlantı noktalarının revize edilmesini 
öngördük.

Her iki mahalledeki sosyal tesis ve kültür 
sanat alanları ile park, otopark, eğitim, 
sağlık ve belediye tesis alanlarını da 127 
bin metrekareden, 134 bin metrekareye 
çıkarttık.

Planlarda; binaların inşaat hakkı için ise 
yüzde 5 artış öngördük.

Eski planlara gelen itirazlar sonrasında, İzmir 
Yeni Kent Merkezi Planları kapsamında Adalet 
Mahallesi sınırları içinde bulunan 
426 bin 550 metrekarelik alanda yeni 
parselasyon planı hazırlayarak İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’ne gönderdik.

Proje ile Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi, Manas 
Bulvarı, Ozan Abay Caddesi arasında kalan 
bölge yeni bir görünüme kavuşturulacak. 

Mevcut durumda depolama amaçlı kullanılan 
proje alanı, planların hayata geçmesiyle birlikte 
modern ve örnek bir ticaret-yaşam alanına 
dönüşecek.

Kötü görünüm ortadan kaldırılacak ve 
bölgeye maksimum 200 metre yüksekliğinde 
yeni yapılar inşa edilebilecek. İzmir’in kalbi 
Bayraklı, Yeni Kent Merkezi Planlarıyla yeniden 
parlayacak.

1.

5.

6.

7.

8.

2.

3.

4.

A - Adalet ve Manavkuyu Mahalleleri

B - Yeni Kent Merkezi
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3 mahallede toplam 60 hektarlık 
alanı kapsayan imar plan 
revizyonlarını tamamladık.

Plana göre; bölgedeki yeşil alan 
oranını 75 bin metrekare artırarak 
95 bin 500 metrekareye yükselttik

Park, otopark, spor salonları, 
pazaryeri gibi sosyal tesislere de 
planda yer verdik.

Belediyemize ait yaklaşık 20 
bin metrekarelik hisseyi, sosyal 
donatı alanı olarak kullanılmak 
üzere plana dahil ettik. Mevcut 
planlardaki eğitim ve ibadet 
alanlarını koruduk.

D-  Gümüşpala, 
Emek ve Soğukkuyu
Mahalleleri
2022 yılı yeni bütçe 
döneminde Plan Revizyonu 
ihalesi yapılacaktır.

E - Onur, Yamanlar, 
Nafiz Gürman 
ve Postacılar 
Mahalleleri

Onur, Yamanlar, Nafiz 
Gürman ve Postacılar 
mahallelerinin planlama 
çalışmalarını Mayıs ayı 
içerisinde tamamlayıp 
İzmir Büyükşehir Belediye 
Meclisi’ne sunacağız.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

C - Cengizhan, Alpaslan ve Fuat Edip Baksı
Mahalleleri

Üç mahallede kentsel dönüşümde son aşamaya geldik.
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1. Plan Notu  
Mevcut yapıların yapıldıkları tarihten
günümüze kadar geçen sürede, imar 
mevzuatında meydana gelen değişiklikler 
nedeniyle ortaya çıkan 
inşaat alanı kayıplarının 
giderilerek, dönüşümün 
hızlandırılması 
amacıyla hazırlanan 
1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar 
Planı Notu 
önerisi Bayraklı 
Belediyesi 
Meclisi’nde oy 
birliği ile kabul 
edilerek, İzmir 
Büyükşehir 
Belediyesi 
Meclisi’ne 
gönderildi. 

2. Plan Notu  
Mevcut  yapıların ve Y 
koşullu binaların metrekareleri ve kat 
yüksekliklerini koruyan ayrıca kooperatif 
aracılığı ile yapılan binaların inşaat haklarında 
oluşabilecek kayıpların önüne geçen plan 
notu, Bayraklı Belediyesi Meclisi’nde 05.03.2021 
tarihinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Meclisi’nde 12.03.2021 tarihinde, toplam 8 
gün içerisinde rekor bir sürede onaylanarak 
10.05.2021 tarihinde yürürlüğe girdi.

3. Plan Notu  
İkinci Plan Notu’nun yargı kararıyla iptal 
edilmesi halinde zaman kaybı yaşamamak 
adına 07.07.2017 tarihinde yeni bir K Sınırı plan 

notu oluşturarak meclis gündemine aldık.

Bayraklı Belediyesi 
Meclisi’nde alınan 

kararlarla; 
depremden 

etkilenen 10 bin 
vatandaşımızın 
emlak vergisi 
ödemesi 
ertelenmiştir. 
Depremde 
evleri yıkılan, 
orta ve 
ağır hasar 

kaydı alan 
vatandaşlarımız, 

imar durum 
belgesi 

ücretinden  bir 
defaya mahsus; işyeri 

açma ve çalışma ruhsatı, 
gayri sıhhi müessese ruhsatı 

ücretlerinden 2 yıl boyunca muaf 
tutulmuştur.

4. Plan Notu
Bayraklı Belediyesi olarak İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’ne gönderdiğimiz önergede 
depremde evleri yıkılan mağdurlar için 
minimum yüzde 10 emsal artış önerimizi 
ilettik. Ada ve parsel bazında depremzede 
yurttaşlarımızın sorununu çözebilecek şekilde 
komisyonlarda yeniden görüşülmesini talep 
ettik. Bunun üzerine konuyu yeniden görüşen 
komisyonlarda emsal artışı parsel bazında 
yüzde 20, ada bazında yüzde 30 olarak kabul 
edildi.

Deprem sürecinde alınan Meclis kararlarını
CHP, AK Parti ve MHP Meclis üyelerinin oy birliği ile aldık.



23

İktidarıyla, muhalefetiyle Bayraklı’da örnek bir belediye meclisine sahibiz. Ortak akıl ve 
dayanışmayla ilçemizin menfaati adına yeni imar revizyon planlarını da oy birliğiyle kabul 
ettik. Bu kapsamda Cengizhan, Alpaslan ve Fuat Edip Baksı Mahallelerimizdeki 60 hektar 

alan ile Adalet, Manavkuyu Mahallelerimizin planlarını tamamlayarak Büyükşehir Belediyemize 
gönderdik. İlçemize değer katacak her projede siyaseti bir kenara bırakarak uzlaşı ve sağduyu 

ile hareket edeceğimize inanıyor, alınan kararlarda ve yapılan hizmetlerde emeği olan tüm
meclis üyelerimize teşekkür ediyorum.

Bayraklımızı ilgilendiren her konuda, Meclis üyelerimiz ile

Uyum içerisinde çalışıyoruz.
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Daha şeffaf 
daha güvenilir.

Belediye hizmetlerimizi daha şeffaf daha adil ve kamu yararını 
ön planda tutacak şekilde yeniden planladık.
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İsrafı önledik, şeffaf ve canlı yayınlanan ihalelerle

Giderlerimizi 3’te 1’e indirdik.

Belediyenin tüm ihalelerini canlı yayınlayarak şeffaf ve açık bir zeminde ihale 
uygulamasını başlattık.

Kurduğumuz İhale Birimi sayesinde, her müdürlüğün kendi ihalelerini yapmasının önüne 
geçtik ve hem kurumsal yapımızı güçlendirdik hem de israfı önledik.

2021 yılında tüm ihalelerimizi e-ihale olarak  gerçekleştirdik. Kişiye özel araç tahsisini 
ortadan kaldırdık. Bu sayede hem araç sayımızı hem de akaryakıt masraflarımızı azalttık.

Hem araç kiralama ihalesinde hem de çöp ihalesinde; firmalara aylık ödenen hakediş 
bedelini dörtte bire düşürdük.

Şantiye tesislerimizi güçlendirerek, ufak bakım ve onarımları kendi imkanlarımızla 
yapmaya başladık ve tasarrufun önünü açtık.

Tüm belediye araçlarımızı, ortak araç havuzunda toplayarak, ihtiyaca yönelik araç 
kullanımını sağladık.

Muhtarlarımızın ve muhtarlık binalarımızın her türlü ayni ihtiyacını müdürlüğümüz 
bünyesinden karşıladık.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Var gücümüzle
çalışıyoruz.

Yarınlara daha güzel ve daha yaşanabilir bir
Bayraklı bırakmak için;



27

Bayraklımızı güzelleştirmek ve 
geliştirmek adına, ilçemizin her 
sokağında eşzamanlı çalışmalar 
yürütüyor, vatandaşlarımızın 
günlük yaşamını kolaylaştırmak için 
mücadele ediyoruz.

Yerel Seçimlerden bu yana, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 
İZBETON’un da destekleriyle, 
Bayraklı genelinde 227 bin ton 
asfalt serimi yaptık. Cadde ve 
sokakları yeniledik, aşınan yerlerde 
92 bin ton yama ve onarım 
çalışmalarını
tamamladık.

Yaya yolları ve tali araç yolları 
başta olmak üzere,ilçemizin tüm 
sokaklarında 31 bin 945 metrekare 
kilit parke döşedik.

İhtiyaç duyulan tüm bölgelerde, 
toplamda 10 bin 885 metre bordür 
döşemesi ile 15 bin 200 metre çim 
bordürü döşemesi gerçekleştirdik.

İzmir’in en büyük anaokulu
olan, Çamkıran kreş binamızı 
tamamladık.

Başta belediye hizmet tesisleri 
olmak üzere, muhtarlık binaları ve 
kamu hizmet binaları ile parkların 
bakımları, onarımları eksiksiz olarak 
yapılıyor.

İlçe genelindeki tüm havuzlarımızın 
bakım ve onarımını yaptık.

Tepekule ve Soğukkuyu 
Mahallelerinde ihtiyaç duyulan 
kafeteryamızı hizmete açtık.

Belediye binamızın dış cephe 
pencereleri açıldı. Havalandırmalar 
yapıldı.

5 mahalle muhtarımızın muhtarlık 
hizmet binalarını yaptık. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Bayraklı güzelleşiyor.
İzmir’in Kalbi
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Belediye girişimizi ve Halkla İlişkiler 
Birimimizi yeniledik.

Temizlik İşleri Şantiyemizi yeniledik. 
Fen İşleri Şantiyemizin duş ve 
tuvalet ihtiyacını giderdik.

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik 
Merkezimizin tadilatını tamamladık. 
Belediye birimlerimizin iç ve dış 
cephelerini yeniledik.

Kadın Kooperatifi olarak hizmet 
verecek olan binamızı yeniledik.

Postacılar Kültür Merkezi 
çalışmalarında sona yaklaştık.

Şehitliklerimizin bakımlarını 
tamamladık.

Havuz Sosyal Tesislerimizin ve 
ilçe genelindeki tüm basketbol, 
voleybol sahalarının eksiklerini 
giderdik.

Cengizhan ve Onur Mahallelerinde 
Taziye Evlerimizi tamamladık.

Aziz Sancar AR-GE Birimi’nin ve 
Sürdürülebilirlik Ofisi’nin yapımını 
bitirdik.

Mansuroğlu Mahallesi’nde 
Ressamlar Sokağı oluşturduk.

Şehit Ümit Boz Sosyal Tesisleri’ni 
yeniledik.

Durmuş Ali Türbesi’nin bakım ve 
onarımını tamamladık.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Mansuroğlu Mahallesi
Ressamlar Sokağı
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23.

24.

25.

26.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

Görev süremiz içinde
tamamlamayı 
planladığımız projeler

274 bin 948 metre kanal temizliği yapıldı.

12 bin 875 metre kanal ve 3 bin 808 metre 

yağmur suyu kanalı imalatı gerçekleştirildi.

Bin 926 metre şebeke, 3 bin 886 branşman 

yenilendi.

12 bin 980 metrekare asfalt kaplaması ve 2 bin 

348 metrekare parke tamiratı yapıldı.

Körfez Yaşam Merkezi Projesi

Osmangazi ve Refik Şevket İnce muhtarlık binaları

Cengizhan Mahallesi, Ekrem Akurgal Parkı içi kafe 
yapımı

Alpaslan, Mansuroğlu, Onur, Nafiz Gürman, 
Yamanlar Mahalleleri anaokulları

Nene Hatun Kız Misafirhanesi
Dijital Kütüphane Yapımı

Sosyal Marketler

Dünya Barış Anıtı Mesire ve Piknik Alanı

Kubilay Caddesi Aşevi

Üçüz Bina Restorasyon Projesi

Smyrna Yeni Kent Meydanı ve Sevgi Yolu Sokak 
Sağlıklaştırma Projesi

 

Sevgi Yolu
Yenileme Projesi

Dünya Barış Anıtı
Mesire ve Piknik Alanı
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Omuz omuza
kol kola çalışıyoruz.

Muhtarlarımız ile birlik ve dayanışma içinde;
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1.

2.

3.

4.

5.

Muhtarlarımızın yanında
olmaya devam edeceğiz.

Sözümüzü tuttuk.

Demokrasimizin temel taşı muhtarlarımızın fiziki 
ve teknolojik tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

5 muhtarlık binamızı yeniden inşa ederek 
hizmete açtık. 2 muhtarlık binamızı da 2022 yılı 
içinde tamamlayacağız.

12 mahallemizin ofis malzemelerini ve 
mobilyalarını tamamladık. Kırtasiye ihtiyaçlarını 
karşıladık.

24 mahalle muhtarlığımızın elektrik, su, telefon 
ve internet giderlerini karşılıyoruz.

Muhtarlıklar aracılığıyla, halktan gelen toplam 
740 talep ve öneriyi çözüme kavuşturduk.

Demokrasinin mihenk taşları muhtarlarımıza verdiğimiz sözü tuttuk!

Onların tecrübeleri, yorumları bizim için önemli ve çok değerli. Mahallelerimize katkılarından ve 
vatandaşlarımızın sesi olmalarından dolayı her birine ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu kapsamda 
üzerimize düşeni yaparak imkanlarımız dahilinde ihtiyaç olan muhtarlıklarımızın binalarını yeniledik, 
koşullarını ve olanaklarını baştan sona iyileştirdik. Daha iyiye, daha güzele el birliğiyle ulaşacağız.
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Daha yeşil bir Bayraklı’yı
birlikte yaratıyoruz.

Daha modern ve
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1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Parklarımızı, yürüyüş 
yollarımızı, oyun 
gruplarımızı ve 
sahalarımızı yeniliyoruz.

14 adet yeni park oluşturduk.

Toplam 7300 metrekarelik 7 farklı 
alanda ağaçlandırma çalışması yaptık.

54 parkımızda revizyon çalışması yaptık.

12 adet okulda bahçe düzenleme 
çalışması yaptık.

68 adet parkta çocuk oyun grubu 
kurulumu gerçekleştirdik.

98 adet açık alan spor aleti kurulumu 
yaptık.

Toplam 17.411 metrekare kauçuk zemin 
kapladık.

Toplam 47.114 adet ağaç, ağaççık ve 
çalı diktik.
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9.

10.

11.

12.

13.

Yeşil Bayraklı
hedefimize ulaşıyoruz.

36.600 metrekare yeşil 

alan kazandırıldı.

17 adet parkta ise 

komple revizyon 

çalışmaları kapsamında 

toplam 14.500 

metrekare yeşil alan 

yenilendi.

2019 - 2021 döneminde

7 adet kamusal yeşil 

alanda ağaçlandırma 

ve çimlendirme 

çalışması yapıldı.

Toplam 400 adet 

oturma bankı, 500 

adet çöp kovası alımı 

gerçekleştirilerek 

montajı yapıldı.

Tüm parklarımızda rutin 

olarak yapılan budama, 

temizlik, bakım, 

misina, bitkilendirme, 

çimlendirme gibi 

çalışmalar yıl boyunca 

devam etmektedir.
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14.

15.

16.

17.

18.

Bayraklı Höyüğü 
Ziyaretçi Merkezi ve 
Ören Yeri Çevresi 
Kentsel Tasarım Konsept 
Projesi (Smyrna Meydan 
Projesi) sürüyor.

Körfez Mahallesi 7384/3 
Sokak park yapımı 
devam ediyor. 

Nafiz Gürman Mahallesi 
Futbol Sahası yenilendi.

Deprem sonrası çadır 
kurulan 23 parkın yapım, 
bakım ve onarım işleri 
yapılıyor.

Soğukkuyu 1848 
Sokakta bulunan 11 
adet park alanının 
projelendirme ve 
uygulama çalışması 
devam ediyor.
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“Tertemiz” bir
sayfa açıyoruz.

Her güne yeni bir umutla başlıyoruz ;
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İzmir’in en temiz 
ilçelerinden
biri olmaya 
devam edeceğiz.

27 çöp kamyonumuzla; 
Bayraklı’nın tüm sokaklarından, 
günde 35 ton, ayda 11 bin ton 
ve yılda 130 bin ton evsel atık 
topluyoruz.

Ayda ortalama bin ton ve yılda 
13 bin ton molozu topluyor, 
belirlenen noktalara naklini 
yapıyoruz.

Her gün; farklı noktalarda yer 
alan 100’e yakın çöp konteynırını 
yıkıyor, dezenfekte ediyoruz. İlçe 
genelinde bozulan, formunu 
yitiren konteynırları şantiyemizde, 
kendi imkanlarımızla bakım ve 
onarıma sokuyoruz.

Belediyemize ait vidanjörler 
sayesinde, tıkanan kanalların 
açılmasını sağlıyor, caddelerimizin 
yıkanıp hijyenik hale gelmesine 
katkı koyuyoruz.

254 kişilik temizlik ordumuzla, 
ilçemizin her sokağını baştan 
sona temizliyor, 3 adet yol 
süpürme aracımız ile günün her 
saatinde cadde ve sokaklarımızı 
süpürüyoruz.

Belediyemiz bünyesinde 
sahip olduğumuz su tankeri 
sayesinde kazı ve inşaat 
alanlarında tozlanmaların önüne 
geçmek için sulama yapıyoruz. 
Pazaryerlerimizi düzenli olarak 
yıkıyoruz. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Bayraklı’yı
yeniden tasarlıyoruz.

Estetik bir bakış açısı ile;
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Yeniden
İzmir’in Kalbi Bayraklı.

Haşim İşcan Caddesi’nin araç trafiğine 
kapatılması kapsamında müdahale 
önerileri ile proje tasarımları hazırlandı.

İlçe sınırlarında belirli yerlere konulması 
planlanan  “ATM Parkı” için çeşitli tasarımlar 
yapıldı.

“Bayraklı Çarşısı (Sevgi Yolu) Sokak 
Sağlıklaştırma Projesi kapsamında kentin 
arkeolojik, tarihi ve doğal dokusunun da 
korunduğu çağdaş, yaşanılabilir ve kimlik 
sahibi alanlar tasarlandı.

İlçemiz sınırları içerisinde yer alan kavşak 
ya da parklarda konumlandırılmak üzere 
heykel tasarımları yapıldı. Bu kapsamda 
Smyrna Meydanı için planlanan “Amazon 
Kraliçesi Smyrna ve Savaşçı Amazon 
Kadınları” temalı heykeller yarışma sonucu 
seçildi. Yapımı İzmir Büyükşehir Belediyesi 
ile birlikte gerçekleşecektir.

Bayraklı İZBAN hattı boyunca devam 
eden istinat duvarı üzerine rölyef tasarım 
çalışmaları yapıldı.

Kentsel sit alanı ve Bayraklı Sevgi Yolu 
içerisindeki tescilli yapıların rölöve çizimleri 
yapıldı.

1.

5.

6.

2.

3.

4.

Haşim İşcan Cd.
Planlanan Proje Çalışması

Smyrna Meydanı ile Hakan Uysal 
Caddesi arasındaki 17 bin metrekarelik 
alanda Yeni Kent Meydanı Projemizi 
hayata geçiriyoruz.  

İki bin metrekarelik tören alanı, modern 
kent  mobilyaları, peyzaj düzenlemeleri 
ve etkinlik alanları ile İzmir’in en modern 
kent meydanını yaratağız.

Sevgi Yolu ve bağlantılı sokaklar ile 
cadde ve kavşakları da modernize 
edeceğiz.

Smyrna Ören Yeri’nin görünürlüğünü ve 
tanınırlığını artıracağız.

7.

8.

9.

10.

Yeni Kent Meydanı
Projesi
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Geleceğe
umutla bakıyoruz.

Tarihimizle övünüyor;
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Eski Smyrna Kenti’nin
UNESCO Dünya Mirası
Geçici Listesi’nde
“Liman Bağlantı 
Noktası” olarak yer 
almasının ardından 
Dünya Mirası Asıl 
Listesi’ne girebilmesi 
için çalışıyoruz.

Sokak düzenleme ve sokak 
sağlıklaştırma hedefi kapsamında 
“Bayraklı Sevgi Yolu ve Yakın Çevresi 
Kentsel Tasarımı, Sokak Cepheleri 
Rehabilitasyonu Konsept Projesi”ni 
tamamladık. İlçemizin kültürel mirasını 
ön plana çıkarttık ve ekolojik dengeyi 
gözettik. 5000 yıllık Bayraklı’nın 
tarihini yeni yaşam merkezi odağı ile 
bütünleştirdik. Sevgi Yolu ve çevresi 
de bu kapsamda yeniden tasarlandı.

Kent tarihinin ve eski yapıların 
araştırılması amacı  ile çeşitli okul, 
kurum ve STK’lar ile ortaklaşa projeler 
yürütüyoruz. 

Bayraklı’nın tarihini ve kültürünü 
tanıtmak amacıyla Eski Smyrna  
Kenti’ne geziler düzenliyoruz.

Eski Bayraklı Kenti Kazı Başkanlığı 
ile birlikte çocukların antik kenti 
tanıyabilmesi amacı ile interaktif 
eğitim projeleri hazırlıyoruz.

Bayraklı’nın kültürel değeri olan eski 
yapılarının envanter çalışmalarını 
yapıyoruz.

Bayraklı’nın tarihi ile ilgili literatür 
araştırmaları ile yazılan makale, kitap 
ve dokümanları birleştirerek Bayraklı 
kent arşivini oluşturuyoruz.

1.

2.

3.

4.

5.

6. Galen’in, Tantalos’un ve İzmir’e adını veren 
Smyrna’nın kenti Bayraklı’yı, gelecek kuşaklara 
daha çağdaş ve yaşanabilir halde bırakmak 
için var gücümüzle çalışıyoruz.
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Kültür ve sanatı
ön planda tutuyoruz.

Sosyal yaşamın her alanında;
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Kültür Sanat 
etkinlikleri

TV BEK’i
yaşama geçirdik.

“-mış gibi yapmadan”
Çocuk Meclisimizi kurduk.

Yerel seçimlerden bu yana, 
pandemi ve depreme rağmen,  
kültür ve sanat alanında toplam 
218 etkinlik gerçekleştirdik. Tüm 
bu organizasyonlarda, ilçemizin ve 
kentimizin her bölgesinden, 76 bin 248 
kişiye eriştik.

Ulusal ve uluslararası 5 farklı fuara 
katılarak, ilçemizi temsil ettik.

Tüm milli bayramlarımızı coşku ile tüm 
dini bayramlarımızı birlik ve beraberlik 
içinde kutladık.

Pandemi döneminde eğitimden uzak 
kalan öğrencilerimiz için, bir belediye 
bünyesinde, Türkiye’de ilk kez çevrimiçi 
eğitim projesi başlattık.

TV BEK ile evinde bilgisayar ve internet 
olmayan çocuklarımıza, derslere ve 
etütlere TV üzerinden erişim imkanı 
sağladık. 

Belediye bünyesinde kurduğumuz Çocuk 
Meclisimiz sayesinde, çocuklarımızı yerel 
yönetim sürecine dahil ettik.

Park yapımlarında, kültür sanat 
etkinliklerinde ve kurs önerilerinde, 
çocuklarımızın fikir ve önerilerini alacak 
demokratik ortamı yarattık.

Avrupa Konseyi’nin hazırladığı ve 
çocuk istismarını önlemeyi hedefleyen 
Lanzarote Sözleşmesi’ni imzaladık.

1.

4.

6.

2.

5.

7.

8.

3.

Pandemi sürecinde Türkiye’de ilk kez
çevrimiçi eğitimi kullanan kamu kurumu olarak

Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı
Kapsamında
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Üç yeni anaokulu
açıyoruz.

Sanat için
 

75. Yıl ve Postacılar Mahallesi ile 

Çamkıran’da 3 yeni anaokulumuzun 

yapımını tamamladık, açılış aşamasına 

getirdik. 

Ege Üniversitesi ile işbirliği yaparak, 

anaokullarımızda istihdam edilecek 

öğretmenlerimizi Türkiye’de ilk defa 

mülakatla ve sınavla belirledik, liyakatı 

esas aldık.

890 adaydan, 99’u mülakata 

katılmaya hak kazandı. 

Anaokullarımızda, puanlama esasına 

göre öğretmenlerimizin istihdamını 

sağlıyoruz. Okul öncesinde Bayraklı’ya 

özgü eğitim modelini hayata 

geçiriyoruz.

İlçemizdeki sanatsal ve kültürel 

faaliyetleri daha etkin ve daha yaygın 

hale getirmek için Bayraklı Sanat ve 

Müzik Akademisi’ni kurduk.

Tüm kurs ve eğitim atölyelerimizi, 

tiyatro, sergi ve müzikal gösterilerimizi 

BASAMAK çatısı altında yapmaya 

başladık.

9.

10.

11.

12.

13.
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Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezi

Başarıya doymuyor.

Bayraklımızda

2 yeni proje

Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezimizde, 3 yılda 
2369 öğrencimiz eğitim gördü.

Bine yakın öğrencimiz istedikleri lise, 
yüksekokul ve fakülteye yerleşme hakkı 
kazandı.

Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezi 
öğrencilerimizden Eda Civlez, TYT’de Türkiye 
28’incisi oldu.

Bayraklılı öğrencilerimizden Ege Özlem ve 
Emir Akdaşçı’yı Harward Üniversitesi’nde 
sunum yapmaları için destekledik. 
Öğrencilerimizin burs kazanmasına katkıda 
bulunduk .

On bir öğrencimiz 2020-2021 YKS’sinde 
derece elde etti.

Üniversite sınavını kazanan öğrencilerimizin 
ailelerine toplam 150 bin TL maddi yardımda 
bulunduk.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Doğançay’da kuracağımız Çocuk ve Gençlik Köyü Projemiz veCengizhan Etüt 
Merkezi Projemiz en kısa sürede hayata geçecek.
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”Zeki, çevik ve ahlaklı”
sporcular yetiştiriyoruz.

Sporun başkenti Bayraklı’da;
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Spor kurslarından
alınan ücretleri kaldırdık.
Sportif faaliyetlerden tüm 
Bayraklılı
vatandaşlarımızın 
yararlanmasını sağladık.

Sporcularımızdan
1 yılda 141 madalya

Çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü 
alışkanlıklardan uzak tutmak ve spora 
yönlendirmek amacıyla, yerel seçimlerden bu 
yana 13 farklı tesiste,  23 farklı branşta spor 
eğitimi verdik.

3 yılda 10 bin 750 kişiye spor yapma imkanı 
sunduk.

Pandemi döneminde; hem çocukları hem 
yetişkinleri kapsayan ‘Park Spor Aktivitelerimizi’ 
hem de ‘Farkındalık Etkinliklerimizi’ 
gerçekleştirdik. 3 bin 192 kişiye spor hizmeti 
götürdük.

Parklarımızda 7’den 70’e binlerce 
vatandaşımıza sağlıklı yaşam için aerobik 
etkinlikleri düzenledik.

Sporcularımız 2021 yılı içinde; Güreş, Jimnastik, 
Tekvando ve Kick Box’ta, toplam 141 madalya 
elde etti.

İlk kez jimnastik ve atletizm takımlarını kurduk. 
Anne - Çocuk eğitimleri için ayrı sınıf oluşturduk. 
Özel yetenek Capoeira kursu açtık. 

Anne ve kızları için Voleybol Farkındalık 
Turnuvası düzenledik.

1.

5.

2.

6.

3.

4.

7.

Miraç Saraç
Dünya Güreş Şampiyonu
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Araştırma - Geliştirme
Aziz Sancar AR-GE Merkezi

Daha güzel bir Bayraklı için olmazsa olmazımız;
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İnovasyon ve
teknoloji

Depremin yaralarını
birlikte sardık.

Güçlü Bayraklı
güçlü gençlik.

Sürdürülebilir
üretimi destekledik.

İnovasyon ve Teknoloji’ye bakış açımız 
gereği, 2019 yılında AR-GE Merkezimizi 
kurduk ve Aziz Sancar ismini verdik.

Bölgesel, ulusal ve uluslararası hibe 
programlarına projeler yazıyor, sivil 
toplum örgütleri ile işbirlikleri yapıyoruz.

2020 yılında yaptığımız çalışmalar 
kapsamında; Sivil Toplum Destek Vakfı 
Acil Destek Fonundan 70 bin TL hibe 
aldık.

“Oyun Yeniden Başlasın” projesiyle, 
depremde mental ve psikolojik olarak 
hasar gören 7-12 yaş aralığındaki 
çocuklarımıza yönelik online drama 
eğitimi ve psikolojik destek verdik.

Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik 
Derneği ile birlikte hazırladığımız “Go 
For Youth” projesiyle, yerelde hak 
temelli gençlik istihdamı için elverişli 
alan yaratılması projemiz de kabul 
edilmiş, sözleşme aşamasına gelmiştir.

Bayraklı’da yaşayan ve sosyo - 
ekonomik açıdan dezavantajlı olan 
kadınların becerilerini geliştirebilecek 
“İleri Dönüşüm Kooperatifi” kurulması.

Nuri Atik ve Çetin Altan Teknik Meslek 
Liselerinde, 2 adet 3D Atölyesi’nin 
kurulması ve 80 öğrencinin beceri ve 
yaratıcılıklarına katkı sunulması. 

1.

3.

7.

5.

2.

4.

6.

Cinsiyet Eşitliği Odaklı Hibe Programı
kapsamında 2. aşamaya geçen projelerimiz;
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Yaşamı
paylaşıyoruz.

Can dostlarımıza gözümüz gibi bakıyor;
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Can dostlar
emin ellerde.

Bakım merkezimizi
hizmete açıyoruz.

Can dostlarımızın sağlığını ve 
yaşam kalitelerini önemsiyor, tüm 
imkanlarımızla onlara da hizmet 
ediyoruz.

Yerel Seçimler’den bu yana; 8589 
sokak hayvanına poliklinik hizmeti 
verdik.

2338 sahipsiz hayvana kuduz aşısı 
yaptık, 2354 tanesini kısırlaştırdık.

143 sokak hayvanını sahiplendirerek 
yeni yuvalarına kavuşturduk.

İlçemizin 70 farklı noktasına besleme 
odağı yerleştirdik. Yüzlerce kedi evini 
hazırlayarak sokaklarımıza koyduk.

Pandemi döneminde sokak 
hayvanlarımızı unutmadık. 
Beslenmeleri için düzenli olarak mama 
dağıtımı gerçekleştirdik.

Öğrencilere yönelik Hayvan Sevgisi 
Eğitimleri ile farkındalık yaratıyoruz. 
Pandemi sürecinde 8,5 ton kuru 
mama, 213 yaş mama ve su dağıtımı 
yaptık.

 Bayraklı Depremi sonrası, enkaz 
ve hasarlı evlerden yüzlerce sahipli 
hayvan sağ olarak kurtarıldı ve 
tedavileri tamamlandıktan sonra 
sahiplerine teslim edildi. Sahipsiz 
hayvanlara klinik hizmeti verildi.

Mansuroğlu Mahallesi’nde yapımını 
sürdürdüğümüz Sokak Hayvanları 
Bakım ve Tedavi Merkezi’ni en kısa 
sürede tamamlayacağız.

1.

6.

2.

7.

3.

8.

9.

4.

5.



52

Her şeyin başı
sağlık.

Sağlıklı yaşamın sağlıklı gelecek olduğu bilinci ile çalışıyoruz.
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İlçemize
hizmet ediyoruz.

2 sağlık evimiz, 4 diş polikliniğimiz ve aile
danışma merkezlerimiz ile

Vatandaşlarımıza ücretsiz ve kaliteli 

sağlık hizmeti sunmak adına 2 sağlık 

evi ve 4 diş polikliniğimizde hizmet 

veriyoruz.

Temel klinik uygulamaları ve diş 

tedavilerinin yanı sıra, hasta nakil ve 

evde bakım hizmetimizi de Bayraklılı 

hemşehrilerimize sunuyoruz.

Son 3 yılda, 2542 kişiye poliklinik 

hizmeti verdik.

Aynı süreçte 6593 kişiye tıbbi 

müdahalede bulunduk.

21 bin 805 kişinin diş tedavisini 

gerçekleştirdik.

4 bin 498 ihtiyaç sahibi için hasta 

nakil hizmeti sunduk.

Bayraklı’da yaşayan ve sağlık 

gerekçeleriyle evlerinden ayrılamayan 

hemşerilerimizin ayağına sağlık 

hizmeti götürüyoruz.

Evlerinden çıkamayan 220 

vatandaşımızın evine düzenli olarak 

doktor ziyareti yapıyoruz.

1877 yurttaşımıza evde tıbbi 

müdahalede bulunduk.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Her zaman
yanınızdayız.

Dayanışmayla zor günleri aşıyoruz.
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Yatağa aç
girmiyor.

Halkımızı yalnız
bırakmadık.

İyi günde de
kötü günde de beraberiz.

Bayraklı’da kimse

Pandemi döneminde

Düzenli olarak yaklaşık 30 bin aileye sosyal 
yardımda bulunuyoruz.

Hazırladığımız Yardım Yönetmeliği, Sayıştay 
denetiminden de geçti. Bu sayede, sosyal 
yardımlarımızı şeffaf ve sürdürülebilir bir zemine 
oturttuk. 

Sosyal yaşama küçük dokunuşlar yapan Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlüğümüzce, yerel seçimlerden
bu yana 110 bin 268 adet gıda paketini ihtiyaç 
sahipleri ile paylaştık.

Gıda Kurtarma Derneği ve Fazla Gıda işbirliği 
ile 365 bin 507 muhtelif gıda ürününü ihtiyaç 
sahiplerine dağıttık.

Pandemi zamanında 61 bin 289 adet hijyen 
malzemesi dağıttık. 

Kısıtlamalardan etkilenen 124 kahvehane, 
kafeterya ve çay ocağı esnafına 500’er Lira 
nakdi yardım yaptık.

Bu süreçte evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü 
bin 680 vatandaşımızın alışveriş ihtiyaçlarına 
destek olduk.

İlçe genelindeki 174 berber ve 113 çalışanına 
alışveriş kartı dağıttık. 

İlçemizdeki tüm cenazelerde ikram araçlarımızla 
yer alıyor, taziye evlerine
çay - şeker ve hijyen paketleri gönderiyoruz.

Ramazan ve Muharrem aylarında, ortalama
40 bin adet sıcak yemek dağıtıyoruz.

250 aileye kömür yardımı yaptık.
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Eğitim ihtiyaçlarını
karşılıyoruz.

Sosyal dayanışmayı
artırıyoruz.

Benden bize
projesi.

Kısıtlamalar zamanında, uzaktan eğitim çalışmaları 
kapsamında 475 çocuğumuza tablet dağıttık ve 
internet giderlerini karşıladık.

Baldener Vakfı ile işbirliği yaparak, 12 aileden 23 
öğrenciye burs verdik.

8401 öğrencimize kırtasiye seti, 202 çocuğumuza 
kırtasiye seti ile birlikte okul çantası dağıttık.

2021 YKS sonuçlarına göre, üniversitelerin örgün 
bölümlerine yerleşen 96 öğrencinin ailesinin hesabına 
150 bin TL nakdi yardım yaptık.

Kullanılabilir durumdaki ev eşyalarını bağışçılardan 
alarak, ihtiyaç sahiplerine iletiyoruz. Son 3 yılda 479 
aileye ev eşyası ulaştırdık.

Sosyal Marketimiz aracılığıyla 977 vatandaşımıza giyim 
eşyası, 1053 vatandaşımıza da hediye kartı dağıttık.

Son bir yılda, 500’ün üzerinde çocuğumuza kıyafet 
yardımında bulunduk.

Konteyner Kent’te kalan çocuklarımıza 117 bisiklet 
dağıttık.

Bilen Psikoloji, Lions ve Yaşar Üniversitesi Psikoloji 
öğrencileri ile birlikte Benden Bize Projesi’ni başlattık.

Projemizin amacını, Bayraklı’daki 65 yaş üstü 
vatandaşlarımıza psiko-sosyal ve sportif alanlarda 
destek vermek olarak belirledik.

Postacılar Kültür Merkezi içerisinde Gıda Bankası ile 
2 Sosyal Market projelerimizin çalışmaları devam 
etmektedir.
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İhtiyaç sahibi çocuklarımıza sahip çıkıyoruz.
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Engelliler
Merkezi

Sel yaralarını
birlikte sardık.

Deprem sonrası
sahadaydık.

Osmangazi Hizmet Binamızı, dezavantajlı 
vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına yanıt verecek 
şekilde “Engelliler Merkezine” dönüştürdük.

Kırmızı Bayrak Komisyonu tarafından 2 Yıldız almaya 
hak kazandık.

994 engelli vatandaşımızın sağlık kuruluşlarına ve diğer 
kamu kurumlarına ulaşımını sağladık.

Her gün, 75 engelli vatandaşımızın öğlen yemeğini 
hazırlıyor, evlerine teslim ediyoruz. Onlarca engellimiz 
için el sanatları kurslarımızı sürdürüyoruz. 30 engelli 
vatandaşımıza ise hediye kartı dağıttık.

124 engelli çocuğumuza, 8 farklı branşta spor kursu 
veriyoruz.

Merkezimize kayıtlı engelli vatandaşlarımıza tekerlekli 
sandalye, hasta bezi, koltuk değneği ve beyaz 
baston veriyor, talepte bulunanlara kuaförlük hizmeti 
sunuyoruz.

Sel mağduru 146 vatandaşımıza su tahliyesi, temizlik, 
gıda, ev tekstili ve mobilya desteği sağladık. Evleri 
temizlenene kadar Nene Hatun Kız Öğrenci Yurdu’na 
yerleştirdik.

Depremin ardından Osmangazi Hizmet Binamızda 
“Kriz Masası” oluşturduk. Çadırkentte kalamayacak 
olan 50 engelli vatandaşımızı Nene Hatun Kız Öğrenci 
Yurdumuza yerleştirdik.

Depremzedelerimize günlük sıcak yemek ve hijyen 
malzemeleri dağıtılmış, temel ihtiyaç malzemeleri 
zaman kaybedilmeden temin edilmiştir.

Deprem sonrası 400 ailenin barınma ihtiyacını 
karşıladık. 300 ailenin beyaz eşya ihtiyacını giderdik.
10 bin parça küçük ev aleti dağıttık. 
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Deprem
birliğimizi yıkamadı !
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30 Ekim 2020 tarihinde Bayraklımızda 
Cumhuriyet tarihinin en yıkıcı 
depremlerinden birini yaşadık. 
Yıkılan 7 binamızda 117 canımızı
yitirdik, 28 çocuğumuz melek oldu. Yaralı 
sayımız ise bin 35’ti.

Bayraklı genelinde depremden 
sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından 71 bina yıkıldı. Bunun dışında 
toplam 108 ağır hasarlı, 129 orta hasarlı 
binamızın olduğu tespit edildi.

Depremin yaşandığı ilk saatlerden; 
bölgeye gelen arama kurtarma ekiplerinin 
teçhizatlarının temini, enkaz kaldırma, 
çadırların kurulumu ve ihtiyaçlarının 
karşılanmasından depremzedelerin geçici 
konutlara yerleştirilmelerine kadar tüm 
süreç yönetiminde vatandaşlarımızın 
yanında olduk.

Osmangazi Hizmet Binamızı Afet 
Koordinasyon Merkezi’ne çevirdik.

Pandemiye rağmen 900 personelimizle 
görevimizin başındaydık.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 
ve bölgeye intikal eden Belediyemizin 
araçları ile birlikte 284 vatandaşımız 
binalardan güvenli bir şekilde tahliye 
edildi. 59 vatandaşımız ise enkaz 
altından kurtarıldı.

Bölgeye intikal eden Arama Kurtarma 
Ekiplerinin ilk ekipmanları ve arama 
kurtarma çalışmaları süresince ihtiyaç 
duydukları araç gereçler bölgemizin 
çeşitli yerlerine daha önceden 
kurduğumuz deprem konteynerlerinden 
tedarik edildi. (Çelik uçlu ayakkabı, 
maske, gözlük,eldiven vb.)

İlk 24 saat içerisinde, Büyükşehir 
Belediyemizden tedarik ettiğimiz 335 
çadır kuruldu.
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İlk 24 saat içerisinde 12.500 kişiye 
battaniye, yorgan, yastık, yatak ve 
uyku tulumu dağıtıldı.

Çadırda kalan hemşehrilerimizin tüm 
temel ihtiyaçları karşılandı. Büyükşehir 
Belediyemiz ile birlikte çadır süreci 
boyunca toplamda 1 milyon 230 bin 
yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

Korona tedbirleri kapsamında gerekli 
hijyen koşulları sağlandı. Çadır alanları 
periyodik olarak dezenfekte edildi.

Çadır bölgelerinde Bayraklı 
Belediyesi’ne ait Afet Koordinasyon 
ve İletişim Çadırları kuruldu. Gelen 
talepler kriz merkezine bildirildi ve 30 
dakikada ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

İlçe belediyelerinden ve diğer illerden 
gelen yardımlar koordine edilerek 
sahaya ulaştırıldı.

Vatandaşlarımızın tuvalet, duş ve 
temizlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
mobil tuvaletler, duş kabinleri, kuaför 
stantları ve çamaşırhaneler kuruldu.

Belediyemiz doktor ve hemşireleri 
tarafından tüm çadır bölgelerinde 
depremzedelerimizin periyodik sağlık 

kontrolleri yapıldı. 1345 kişiye sağlık 
hizmeti verildi.

Kronik hastalığı bulunan 
vatandaşlarımızın kullandığı ilaçların 
temini sağlandı. Covid şüphesi bulunan 
vatandaşlarımız gerekli tedbirler 
alınarak hastanelere sevk edildi. 
Psikolojik ve ruhsal destek çadırları 
kuruldu.

Çadır bölgelerinde, çocuklarımız 
için oyun alanları oluşturuldu. Film 
gösterimi, tiyatro, yüz boyama, 
akıl ve zeka oyunları, resim, müzik 
atölyeleri oluşturularak çeşitli etkinlikler 
düzenlendi. Uzman psikologlar 
eşliğinde çocuklarımız için oyun terapisi 
etkinlikleri gerçekleştirildi.

Öğrencilerimizin eğitimlerinden geri 
kalmamaları için gerekli teknik altyapı 
sağlanarak 25 GB aylık kullanım kotası 
bulunan 475 adet  tablet dağıtımı 
yapıldı.
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Geçici konutlara
yerleştirme süreci

İzmir Büyükşehir Belediyesi 
depremden zarar gören 163 aileyi 
Uzundere Konutları’na, 70 aileyi ise 
Hilton Oteli’ne yerleştirdi. Bayraklı 
Belediyesi olarak biz de 360 ailenin 
konaklamasını sağladık.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 7 bin 
139 aileye kira yardımı yaparken, 
Bayraklı Belediyesi olarak 74 ailenin 
kira giderlerini karşıladık. 
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Konteyner Kent’in
ihtiyaçlarını karşıladık.

Konteyner Kent’e yerleştirilen 
toplam 80 ailemizin sorunsuz bir 
şekilde taşınmaları sağlanarak 
tüm ihtiyaçlarını imkanlarımız 
doğrultusunda giderdik.

Konteyner Kent içerisinde 
belediyemize ait iletişim ofisini 
kurduk.
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Deprem sürecindeki 
diğer desteklerimiz.

Vatandaşlarımızın tüm sorunlarına cevap 
verebilmek adına üç farklı mahallemizde iletişim 
ofisi açtık.

İlçe genelinde toplam 752 hektarlık alanda 
revizyon çalışmalarımızı hızlandırdık.

Belediye şirketimiz BAYBEL üzerinden ücretsiz 
müşavirlik hizmeti verdik.

Her platformda faizsiz kredi çağrımızı yineledik.

Şehir Plancıları Odası ile toplantılar yaparak yol 
haritamızı belirledik. 

Apartman yöneticileri ve muhtarlarla buluşarak 
sorunları birinci ağızdan dinledik, çözüm 
önerilerimizi sıraladık.

Müteahhitler ile bir araya gelerek, vatandaşları 
mağdur etmeyecek inşa süreci hakkında fikir 
alışverişinde bulunduk.

İş Bankası ile protokol yapıldı.
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Bayraklı’da kadının
gücü var !

Eşitliğin önce aileden başladığını biliyoruz.
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Aile Danışma ve
Eğitim Merkezi

Nene Hatun
Kız Öğrenci Yurdu

Kadın
Konukevi

Aile, Kadın, Öğrenci, Çocuk ve Semt Merkezleri 
üzerinden yürüttüğümüz eğitim çalışmalarımızı, 
2020 yılında kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri 
Müdürlüğü bünyesinde topladık.

Aile Danışma ve Eğitim Merkezi, Kadın Konukevi, 
Nene Hatun Kız Öğrenci Yurdu , Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Birimi, Çocuk Masası ve Semt Merkezlerimizi 
bu müdürlüğe bağladık.

Aile içi iletişim sorunlarında
Ebeveyn çocuk ilişkilerinde
Evlilik sorunlarında
Ergen sorunlarında
Evlilik öncesi sorunlarda
Okul çağındaki  gençlere akademik konularda, 
toplam 412 kişiye danışmanlık hizmeti verdik.

Öğrenci yurdumuz 74 öğrenci kapasitesine sahiptir.

2021-2022 yılı içinde, pandemi koşullarına uygun 
olarak 69 öğrenci faydalanmaktadır.

Barınmanın yanı sıra kahvaltı ve akşam yemeği 
hizmeti de verilmektedir.

Konukevi’ni kullanan kadın ve çocukların ‘bağımsız’ 
hayata geçene kadar ki süreçte danışmanlık ve 
eğitim faaliyetlerini üstlenir.

2019 yılından bu yana 185 kadın ve 67 çocuk hizmet 
almıştır. Şu an 13 kadın ve 5 çocuk hizmet almaya 
devam etmektedir.
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Semt
Merkezleri

Emek Dünyası
Kooperatifi

İlçe genelinde 12 farklı semt merkezi 
bulunmaktadır.

Semt merkezlerinde; ahşap boyama, 
takı tasarımı, dikiş nakış, el sanatları 
ve beceri kursları düzenlenmektedir.

Toplamda 532 kursiyerimiz vardır.

Kadınların ekonomik, sosyal, 
kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, 
girişimlerini desteklemek ve üretim 
becerilerini geliştirmek için faaliyetler 
yürütülmektedir.

5 farklı merkezde açtığımız 
stantlarda el emeği ürünlerini 
sergileyen kadınlarımıza, aile 
ekonomilerine katkı sunma imkanı 
tanıyoruz.

2’si engelli, toplam 53 kadın 
girişimcimize sergi ve satış ortamı 
sağlıyoruz.

2020 yılında Ticaret Bakanlığı’ndan 
alınan hibe ile Osmangazi 
Mahallesi’nde kooperatif mutfağı 
açarak yemek hizmeti vermeye 
başladık.
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Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Birimi

Cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalık çalışmalarını yürütür.

2021 yılı içinde 6 farklı eğitimde 613 kadına farkındalık hizmeti verilmiştir.

Kadına yönelik şiddete karşı etkin mücadele yürütülmekte, sağlık seminerleri verilmektedir.

Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak eğitimler, paneller yapılmakta ve projeler üretilmektedir.
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Denetimlerimiz
aralıksız sürüyor.
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Bayraklı’nın
her sokağındayız.

Belediyemiz adına kolluk görevi yürüten 
Zabıta Ekiplerimiz, gıda denetimlerinden 
trafik faaliyetlerine, kaldırım işgallerinden 
vatandaş talep ve önerilerine kadar, hem 
halkımızın huzur içinde Bayraklı sokaklarında 
dolaşmasını hem de esnafımızın adil 
ölçülerde hizmet vermesini sağlamaktadır.

Ekiplerimiz 3 yıl içinde vatandaşlardan 
gelen 8 bin 260 müracaata yanıt vererek, 
WhatsApp İletişim Hattı üzerinden gelen 
10 bin 40 mesajı değerlendirmiş, işlem 
uygulamıştır.

Yıl boyunca periyodik olarak ilçe genelindeki 
pazaryeri, market, manav, pastane, fırın gibi 
gıda imalatı üreten veya satan işletmelerde 
denetimler yapan ekipler, işletmelerin hijyen 
belgesi, iş yeri açma izin belgesi, yangın 
tüpü, çalışanların bone-önlük kullanımı ve 
genel kılık-kıyafete uygunluk kriterlerini de 
karşılayıp karşılamadığını kontrol etmektedir.

Pazar yerleri ile alışveriş mekanlarında 
hijyen ve fahiş fiyat denetimleri rutin olarak 
gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda; 884 
işletmede yapılan denetimlerde kurallara 
uymayan 158 işletmeye toplam 265 bin 68 
TL idari para cezası uygulandı.
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