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Değerli Bayraklılılar,

Bana ve ekibime başkanlık görevini teslim ettiğinizden bu yana;
hizmetle, sevgiyle, umutla çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Göreve ilk geldiğimizde yapılacak temel işler vardı. Temizlik, park, yol,
kaldırım yenilemeleri ve ihtiyaç sahiplerinin taleplerine yanıt vermek gibi… Önce
tasarruf yaptık, sonra mali disiplini sağlayarak İzmir’de bir ilki gerçekleştirerek

personel reformu yaptık. İnanıyoruz ki geldiğimiz noktada, ilçemizin kent envanterinin 
oluşmasına katkı sağlayacak projelerimizi birer birer hayata geçirirken, sahip

olduğumuz değerlerle de Bayraklı’nın ismini ön plana taşıdık.

Cumhuriyet’e giden yolda en büyük zafer İzmir’de 
kazanıldı. İşgalciler, bir daha asla gelmemek üzere İzmir’imiz üzerinden yurttan

kovalandı. İşte o İzmir’in kurulduğu yer Bayraklı’yı, yeniden İzmir’in kalbi yapmak için 
çok çalışmak gerekti.

Şimdi Atatürk’ümüzün gösterdiği yolda, onun kurduğu Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına 
doğru yürürken, dolu dolu çalışmaya devam etmek, 

kimsesizlerin kimsesi olmak ve tıpkı onun dediği gibi “az zamanda çok
büyük işler” başarmak zorundayız. Yepyeni projelerimizle Bayraklı’yı

yeniden inşa ederken, ortak akıl ve el birliğiyle çocuklarımızın, gençlerimizin,
kentimizin dinamikleriyle ilçemizi marka haline getireceğiz.

Daha güzel yarınlarda buluşmak dileğiyle…



HEDEF:  GÜÇLÜ EKONOMİ, GÜÇLÜ BAYRAKLI !

BAYRAKLI’DA 
İSTİHDAMA DESTEK !

Yerel seçimlerden bu yana; pan-
demi, deprem, sel ve ekonomik 

krize rağmen belediye ekonomisini 
güçlendirmek ve mali disiplini sağla-
mak için mücadele ettiklerini belirten 
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar 
Sandal, son üç yılda 251,5 Milyon TL 
borç ödediklerini söyledi. Başkan 
Sandal “Halkımızın bir kuruşunu bile 
israf etmeden, ekonomisiyle güçlü bir 
Bayraklı yarattık” dedi.
 
MALİ DİSİPLİNİ SAĞLADIK

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar 
Sandal, yerel seçimlerden bu yana 
sürdürdükleri ekonomi politikaları-
nın meyvesini aldıklarını ve Bayraklı 
Belediyesini maddi olarak düzlüğe 
çıkarttıklarını söyledi. COVİD- 19 
pandemi süreci, 30 Ekim depremi, 
sel ve ekonomik krize rağmen mali 
disiplini sağlayarak iyi bir sınav ver-
diklerini dile getiren Başkan Sandal, 
tasarruf tedbirlerini artırdıklarını ve 
üç yılda 251 Milyon 521 Bin TL borç 
ödediklerini açıkladı. Bu süreçte be-
lediye giderleri azaltıldı ve personel 
maaşları da yüzde 100 oranında 
artırıldı. 

Piyasaya olan borçlar büyük ölçüde 
kapatılırken, belediye ve iki şirketine 
ait toplam 67 Milyon TL SGK borcu 
da ödendi.
 “HALKIN VE ÇALIŞANLARIN 
REFAHINI YÜKSELTTİK”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar 
Sandal “Ülkemizin içinden geçtiği zor 
süreçlerden İzmir ve Bayraklı olarak 
biz de olumsuz etkilendik. COVİD- 19 
salgınıyla uğraşırken, deprem ve sel 
felaketleriyle de karşı karşıya kaldık. 
Bir yandan sosyal yatırımlarımızı 
sürdürürken, enflasyona bağlı olarak 
ülke ekonomisinin sürekli kötüye git-
tiği süreçte pes etmedik ve Bayraklı 
Belediyesinde mali disiplini sağladık. 
Üç yılda, kredi çekmeden 251 Milyon 
521 Bin TL borç ödedik! Kurduğumuz 
İhale Komisyonu sayesinde, ihaleleri 
şeffaf ve adil hale getirdik. Harcama 
kalemlerimizden kısarak, yılda orta-
lama 25 Milyon TL tasarruf ettik. Bu 
para halkın parası! İsrafın önüne ge-
çerek, halkımızın ve çalışanlarımızın 
refahını yükselttik. Piyasa borçlarımızı 
neredeyse kapattık. Belediyemizin 
marka değerini artırdık” dedi. İşsizlikle mücadele kapsamında 

çalışmalarını sürdüren Bayraklı 
Belediyesi, bünyesinde faaliyetle-
rini sürdüren İŞKUR Hizmet Noktası 
sayesinde yerel seçimlerden bu 
yana bin 247 kişiye iş imkanı 
yarattı. Firmalarla, iş arayanları bir 
araya getirerek birebir görüşme-
ler sağlayan belediye yetkilileri, 
istihdama katkı sağladı. Başkan 
Serdar Sandal, “İşsizliğin her ge-
çen gün arttığı süreçte, firmalar ile 
iş arayanları buluşturarak köprü 
görevi görüyoruz. Hedefimiz daha 
fazla yurttaşımızı iş hayatına 
kazandırmak” dedi.
 
BİN 247 KİŞİ İŞE YERLEŞTİ

İŞKUR Hizmet Noktası sayesinde, 
işverenler ile iş arayanlar arasında 
köprü görevi gören “Bayraklı Be-
lediyesi İstihdam Ofisi” istihdama 
katkı sağlamayı ve iş arayan 
vatandaşların yüzünü güldürmeyi 
sürdürüyor. İŞKUR ile ortaklaşa 
yürütülen proje kapsamında 
İstihdam Ofisi’ne gelen vatadaş-
lar, firmalardan gelen talepler 
doğrultusunda, 

birebir ve toplu iş görüşmelerine 
davet ediliyor. Görüşmeleri olumlu 
geçen adaylar, mesleki deneyim 
ve iş kollarına göre firmalarda 
işbaşı yapıyor. Projeden yararlan-
mak isteyenler Bayraklı Beledi-
yesi İŞKUR İstihdam Ofisi’ne CV 
vererek iş sahibi olma imkanından 
faydalanabiliyor.
 
“İŞSİZLİKLE MÜCADELE 
EDİYORUZ”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar 
Sandal, “Ülkemizin temel sorun-
larının biri olan işsizlik konusunda 
Bayraklı’da üzerimize düşeni 
yapıyoruz. Geldiğimiz ilk günden 
bu yana işsizlikle mücadelemizi 
sürdürürken, ulaşabildiğimiz kadar 
iş arayan ilçe sakinimize ulaşmayı 
ve onları iş hayatına kazandırmayı 
amaçladık. Son 3 yılda bin 247 
Bayraklılı vatandaşımızın, mesleki 
bilgi birikimlerine göre iş sahibi 
olmasına aracılık yaptık. İşsizliği 
insanların kaderi olmaktan çıkar-
mak için var gücümüzle çalışıyo-
ruz” dedi.

“ 3 Yılda
251,5 milyon TL

Başkan Sandal:

borç ödedik ! “
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BAYRAKLI’DA 2 YILDA 41 İHALE
“ELEKTRONİK” OLARAK YAPILDI !

Vatandaşlara 
daha hızlı ve et-

kin hizmet sunabilmek, 
talep ve önerileri daha 
hızlı çözüme kavuşturabil-
mek için çalışmalarını sür-
düren Bayraklı Belediyesi, 
Bayraklı Çözüm Merkezi’ni 
yeniledi. Çağrı Merkezi ve 
WhatsApp İletişim Hattı’nı 
tek numarada birleştiren 
belediye, bundan sonraki 
süreçte 0232 477 20 00 
numaralı telefondan ortak 
hizmet verecek. Vatan-
daşlar, talep ve önerile-
rini, ister arayarak, ister 
yazarak, tek numaradan 
belediyeye aktarabilecek.

Başkan Serdar Sandal 
“Daha hızlı, daha kolay 
çözümler için, Çözüm 
Merkezimiz hizmetinizde” 
dedi.

 DAHA HIZLI VE
ETKİN HİZMET

Bayraklı Belediye Başkanı 
Serdar Sandal, “Yeni tek-
nolojik gelişmeler ışığında 
yenilediğimiz Whatsapp 
İletişim Hattı ve çağrı 
merkezimiz sayesinde va-
tandaşlarımıza daha hızlı 
ve etkin hizmet sunacağız. 
Hem yurttaşlarımızla daha 

kolay iletişim kuracağız 
hem de talep ve öne-
rileri en kolay yoldan 
çözüme kavuşturacağız. 
Vatandaşlarımızın ilettiği 
mesajlar doğrudan ilgili 
birimlerdeki yetkili arka-
daşlarımıza iletilecek ve 
hızla yanıt verilip, sorunlar 
en kısa sürede giderile-
cek” dedi.

Belediyenin iş ve işlemlerinde şeffaf bir 
yönetim politikası uygulayan Bayraklı 

Belediyesi, son iki yılda 41 ihaleyi elektro-
nik ortamda gerçekleştirdi. İhaleye giren 
firmaların birbirini görmediği, tekliflerin in-
ternet üzerinden alındığı ihaleler sayesinde 
firmalar arasında rekabet ve adalet ortamı 
da sağlanmış oldu. Başkan Serdar Sandal 
“Sosyal demokrat yönetim anlayışımız ge-
reği, göreve geldiğimizde tüm ihalelerimizi 
tek birimde topladık, ihaleleri canlı yayın-
lamaya başladık ve sonrasında elektronik 
ortama taşıdık. Böylece ihale düzeninde 
rekabet ortamını artırıp, firmalar arasında 
adaleti sağlayarak kamu kaynaklarını da 
koruduk” dedi.
 
41 E-İHALE GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

İlçeyi geliştiren
yatırım
ve 
hizmetlerini 
aralıksız sür-
düren Bayraklı 
Belediyesi bir 
yandan da 
ihale sistemin-
de adil rekabet 
ortamını sağladı! 

Yerel seçimlerin ardından kurulan İhale 
Birimi sayesinde tüm ihaleler tek merkez-
de toplandı, canlı yayınlanan ihaleler ile 
kamu kaynakları korunarak israf engel-
lendi. 2021 yılı itibarıyla de elektronik ihale 
sistemine geçildi. İhaleye giren firmaların 
birbirini görmediği, tekliflerin dijital ortamda 
toplandığı ve adil rekabetin sağlandığı 
sistem kapsamında, son iki yılda 41 e-ihale 
gerçekleştirildi. Böylece ihaleler daha şeffaf 
hale getirildi.
 
“ŞEFFAF VE ADİL BİR DÜZEN KUR-
DUK”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal 
“Göreve geldiğimizde her müdürlük kendi 
ihalesini yaparken, kurduğumuz İhale Birimi 
sayesinde tüm ihaleleri tek merkezde 
topladık ve tasarruf sağladık. İhaleleri canlı 
yayınlayarak adil bir düzen oluşturduk. 
2021 yılı itibarıyla da e- ihale yöntemine 
geçtik ve bu şekilde 41 ihale gerçekleştir-
dik. Firmalar arası rekabeti artırarak kamu 
kaynaklarını koruduk. Yönetim anlayışımız 
gereği adil bir düzen sağladık ve bunu sür-
düreceğiz. Herkese örnek olmasını temenni 

ediyoruz” dedi.

BAYRAKLI’DA ÇÖZÜM
TEK NUMARADA !

Adil, şeffaf ve rekabeti
geliştiren ihale yöntemlerimiz 

ile sürdürülebilir ekonomi
politikalarımızı her geçen gün

sağlamlaştırıyoruz !

“

”
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“BAYRAKLI’YI BİRLİKTE GÜZELLEŞTİRECEĞİZ !”

YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ !

Bayraklı’nın cadde ve sokaklarına daha 
çağdaş bir görünüm kazandırmak ve yeni 

sosyal yaşam alanları yaratmak için çalışmala-
rını sürdüren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar 
Sandal, İslam Kerimov Caddesi esnafıyla bir 
araya geldi. Bayraklı’da kaliteli mekanlar, modern 
yollar, kaldırımlar ve aydınlatma sistemleri ile 
vatandaşlar için cazibe mekanları yaratmak is-
tediklerini söyleyen Başkan Sandal “Bu çabamızı 
birlikte taçlandırabiliriz. İş birliğinize ihtiyacımız 
var” dedi.

‘İzmir’in Kalbi Bayraklı’ vizyonuyla ilçenin değerini 
yükselten projelere imza atan Bayraklı Beledi-
yesi, ilçe genelinde yeni sosyal yaşam alanları 
yaratmak için kolları sıvadı. Her bölge için farklı 
farklı planlanacak çalışmaları, esnaf ile birlik-
te yürüteceklerini söyleyen Belediye Başkanı 
Serdar Sandal, İslam Kerimov Caddesi üzerindeki 
işletme sahipleri ile buluştu. Başkan Sandal, 
kaliteli mekanlar, modern sosyal alanlar ve çevre 
düzenlemesi ile bölgeyi Bayraklı’nın yeni cazibe 
merkezi haline getireceklerini söyledi. Yapılacak 
çalışmalara destek vereceklerini belirten işletme 
sahipleri, Başkan Sandal’a teşekkür etti.

 

BAYRAKLI TÜRKİYE’NİN CAZİBE
MERKEZİ OLACAK

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Bay-
raklı’yı sadece İzmir’in değil, Türkiye’nin de kalbi 
yapmak, cazibe merkezlerimizi artırmak için 
çalışmalar yürütüyoruz. 

Bu düşüncemizi tek başımıza hayata geçireme
yiz. Esnafımızla, bölge halkıyla işbirliği yapmalı ve 
başarımızı birlikte taçlandırmalıyız. İlçemizin tarihi 
güzelliklerini, ticaret potansiyelini, genç ve dina-
mik nüfusunu da sürece dahil ederek, dayanışma 
ile ilçemizi kalkındırabiliriz. Dernekleşerek ve 
ilçeniz için elinizi taşın altına sokarak bize destek 
olabilirsiniz. İş birliğinize ihtiyacımız var” dedi.

ESNAFTAN BAŞKAN SANDAL’A TAM 
DESTEK

Başkan Sandal, toplantının devamında esnafın 
talep ve önerilerini de dinledi. Pandemi, deprem 
ve ekonomik sıkıntıların kendilerini zora soktuğu-
nu belirten işletme sahipleri, bir an önce projenin 
hayata geçirilmesini istedi. İşletme sahipleri, 
“Bayraklı ile ilgili alınacak her kararın yanındayız. 
40 yıldır İzmir’de ilk defa bir başkan bizi çağı-
rıp, fikrimizi soruyor. Çok mutlu olduk. Üzerimize 
düşeni yapmaya hazırız” dedi.

Bayraklı’nın “Kentsel Dönüşüm Danışmanlık Ofisi”

30 Ekim 2020’de yaşanan deprem sonrası kentsel dönü-
şüm çalışmalarına hız veren Bayraklı Belediyesi, bir yan-

dan 5 farklı bölgede planlama çalışmalarını son aşamaya 
getirirken, diğer yandan vatandaşların kendi yapacakları 
dönüşüm projelerine verdiği danışmanlık hizmeti ile de 
yaralara merhem oldu. Geçen yıl kurulan BAYBEL Kentsel 
Danışmanlık Ofisi, bir yılda 300’den fazla parselin dönüşümü 
için 560 vatandaşa ücretsiz katkı sağladı. Başkan Sandal 
“Dönüşüm sürecinde vatandaşlarımızın mağduriyet yaşa-
maması için çaba sarf ediyoruz” dedi.

560 KİŞİYE DESTEK

Bayraklı’nın dört bir köşesinde, kentsel dönüşüm çalışma-
larını sürdüren ve planlamalarda önemli bir yol kat eden 
Bayraklı Belediyesi, bireysel olarak dönüşüm yapmak iste-
yenleri de yalnız bırakmadı. Belediye şirketi BAYBEL A.Ş bün-
yesinde, deprem sonrası kurulan Kentsel Dönüşüm Danış-
manlık Ofisi ile danışmanlık faaliyetlerine başlayan Bayraklı 
Belediyesi, bireysel dönüşüm projelerine ücretsiz rehberlik 

ederek vatandaşların yüzünü güldürdü. Riskli yapı stoku-
nun dönüşümünde çözümler geliştirilerek, müteahhit ve kat 
malikleri arasında köprü kuruldu. Sözleşme süreci, yasal 
haklar, yıkım, kredi ve kira yardımları ile inşaat ve ruhsatlan-
dırma aşamaları için bilgilendirme yapıldı, mağduriyetlerin 
önüne geçildi. BAYBEL Kentsel Danışmanlık Ofisi, kurulduğu 
günden bu yana 300 den fazla parselin dönüşümü için 560 
kent sakinini ağırladı.

“VATANDAŞIMIZI MAĞDUR ETMİYORUZ”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Bayraklımızı ya-
rınlara hazırlamak ve daha yaşanabilir bir ilçe yaratmak için 
durmadan çalışıyoruz. Kent kimliğini ve komşuluk ilişkilerini 
zedelemeden; deprem sonrası riskli yapıların dönüşümün-
de ya da bireysel dönüşüm projelerinde vatandaşlarımızı 
mağdur etmemek, yasal mevzuatlar hakkında doğru bilgiye 
ulaşmalarını sağlamak için kurduğumuz Kentsel Dönüşüm 
Danışmanlık Ofisimizden, ihtiyaç duyan tüm vatandaşları-
mızın faydalanmasını umuyoruz” dedi.
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BAYRAKLI “YENİ KENT MEYDANINA” KAVUŞUYOR !

Bayraklı’ya büyük ve modern 
bir Kent Meydanı kazandır-

mak isteyen Bayraklı Belediyesi, 
Smyrna Yeni Kent Meydanı Projesi 
için teknik çalışmalarını hızlan-
dırdı. Smyrna Meydanı ile Hakan 
Uysal Caddesi arasındaki 17 bin 
metrekarelik alanda, söküm ve 
düzenleme işlemleri başladı. 
Başkan Sandal “İzmir’in kalbi 
Bayraklı’ya, kentin en büyük mey-
danını kazandıracağız” dedi.
 
İZMİR’İN EN MODERN 
MEYDANI OLACAK

Bayraklı Belediyesi tarafından 
sürdürülen Smyrna Yeni Kent 
Meydanı Projesi için teknik çalış-
malar hızlanırken, proje alanında 
kalan park ve spor sahalarında 
söküm işlemleri başladı. Çalışma-
ları yerinde inceleyen Belediye 
Başkanı Serdar Sandal, İzmir’in 
en büyük ve en modern kent 
meydanını Bayraklı’ya kazandı-
racaklarını belirtti. Smyrna Kent 
Meydanı Projesi, Smyrna Meydanı 
ile Zabıta Müdürlüğü Binası’nı 
da kapsayan 17 bin metrekare-
lik alanda hayata geçirilecek. 
2 bin metrekarelik tören alanı, 

modern kent mobilyaları, peyzaj 
düzenlemeleri, etkinlik alanları ile 
İzmir’in en modern kent meydan-
larından biri yaratılacak. Projenin 
devamında, Bayraklı’nın en işlek 
merkezi konumundaki Sevgi Yolu 
ve bağlantılı sokaklar da baştan 
sona yenilenecek. Ayrıca mey-
dana açılan cadde ve kavşaklar 
modernize edilecek. Smyrna ören 
yerinin görünürlüğü ve tanınırlığı 
artırılacak.
 
“BAYRAKLI’YA DEĞER 
KATACAK”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar 
Sandal, “İzmir’in kalbi konumun-
daki Bayraklımızda, törenleri 
yapabileceğimiz bir kent meyda-
nımızın olmaması büyük eksiklik. 
Bu sorunu ortadan kaldırmak 
için hazırladığımız Smyrna Yeni 
Kent Meydanı Projesi kapsamın-
da ön hazırlıklarımızı başlattık. 
Kısa süre içinde, projenin hayata 
geçmesi için çaba sarf ediyoruz. 
Bayraklı’nın sosyal ve kültürel 
değerini artırmayı planlıyor, tarihi 
güzelliklerimizi daha görünür hale 
getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

BÜYÜKŞEHİR’DEN
BAYRAKLI
ÇIKARMASI !
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal; İzmir Büyükşe-

hir Belediyesi daire başkanları ve bürokratlarıyla birlikte 
Bayraklı’da devam eden yol, kaldırım, kavşak düzenlemeleri-
ni, park ve yeşil alan çalışmalarını yerinde inceledi. Adalet ve 
Manavkuyu mahallelerini gezen heyet, çevre düzenlemesi ve 
yeşil alanların artırılmasından asfalta, kaldırımlardan parklara 
kadar ihtiyaç duyulan her alanda çalışmaların hızla tamam-
lanacağını belirtti.

SOKAK SOKAK İNCELEME

Bayraklı sokaklarını gezerek, alanda 
çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediye 
Başkanı Serdar Sandal, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı 
Erhan Önen, Fen İşleri Daire Başkanı Hamdi 
Ziya Aydın, Merkez Bölge Yol İşleri Şube 
Müdürü Mustafa Kapı ve ilgili bürokratlarla 
Manavkuyu ve Adalet mahallelerinde in-
celemelerde bulundu. Ziyarette, Büyükşehir 
Belediyesinin koordinesinde Bayraklı’da sü-
ren ve başlayacak çalışmalar ile yapılması 
gerekenler görüşüldü. İlçede yeşil alanların 
artırılması, yolların iyileştirilmesi, ihtiyaç olan 
yerlerde kaldırım ve kavşak düzenlemeleri-
nin baştan sona tamamlanması kararlaştı-
rıldı, planlamalar yapıldı.

HEDEF DAHA MODERN VE YAŞA-
NABİLİR BAYRAKLI

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 
“Yeni kent merkezi Bayraklı’yı Türkiye’nin 
kalbi yapmak istiyoruz. Bunun için öncelikle 
ihtiyacımız olan, ilçemizin kent kimliğinin 
oluşması. Bu doğrultuda İzmir Büyükşe-
hir Belediyemizle birlikte çalışmalarımızı 
sürdürürken, ilçemizin hangi noktasında 
neye ihtiyacı varsa tüm gücümüzle orada 
olmaya ve kente estetik katmaya çalışı-
yoruz. İnanıyoruz ki, Bayraklı önümüzdeki 
yıllarda; parkları, yolları, meydanları, sosyal 
alanları, kavşak düzenlemeleri ve modern 
görünümüyle daha yaşanabilir örnek bir 
ilçe olacak” dedi.
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DOĞANÇAY
PAZAR YERİNE
KAVUŞUYOR  !
Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını kar-

şılamak için aralıksız çalışan Bayraklı 
Belediyesi, Doğançay’a 600 metrekarelik yeni 
ve modern bir pazar yeri kazandırmak için 
çalışmalarda sona yaklaştı. Başkan Sandal, 
kısa sürede tamamlanacak olan pazar yerinin, 
mahalle sakinlerinin önemli bir ihtiyacını karşı-
layacağını söyledi.
 
KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiple-
ri, Doğançay Mahallesi’nin önemli ihtiyaçların-
dan olan yeni pazar yeri ile ilgili çalışmalar son 
aşamaya geldi. 600 metrekarelik alan üzerine 
kurulacak pazar yeri üstü kapalı olarak inşa 
edilecek. Bölgede üretilen organik ürünlerin 
satışının da gerçekleştirileceği pazar yeri-
nin hızla tamamlanarak kısa sürede hizmete 
açılması hedefleniyor. Proje tamamlanınca, 
mahalle modern bir pazar yeri ve alışveriş me-
kanı kazanmış olacak. Doğançay Pazar Yeri, 
Bayraklı’nın 11’inci kapalı pazar alanı olacak.

YEREL ÜRETİCİYİ DE DESTEKLEYECEĞİZ

Çalışmaları yerinde inceleyerek bürokratla-
rından bilgi alan Bayraklı Belediye Başkanı 
Serdar Sandal, “Doğançay’da yaşayan vatan-
daşlarımızın pazar yeri için yoğun talebi vardı. 
Söz verdik, sözümüzü yerine getiriyoruz. Kısa 
zamanda tamamlayıp, hizmete açmak isti-
yoruz. Doğançay’da üretilen organik ürünlerin 
de satışının yapılacağı, modern bir alışveriş 
mekanı tasarlıyoruz. Böylece yerel üretimi de 
destekleyeceğiz. Satış alanı ve çevre düzen-
lemesiyle Doğançay’a yakışır bir pazar yeri 
kazandıracağız” dedi.

YENİDEN HAYAT BULACAK !
Özkanlar Pazar Yeri

Danıştay kararı ile 2018 yılında kapatılan 
Özkanlar Pazar Yeri, yeniden hayat bu-

lacak! İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 
çizimleri tamamlanan Pazar Yeri kompleksinin 
içinde; Gençlik Merkezi, kreş, dijital kütüphane 
ve çok amaçlı salon da yer alacak. Bayraklı 
Belediye Başkanı Serdar Sandal “Bayraklı halkı 
için önem arz eden bir konuda daha çözüme 
yaklaşmanın ve halkımıza verdiğimiz sözü 
tutmanın heyecanını yaşıyoruz. Özveri ile süreci 
yürüten Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç 
Soyer ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

GENÇLİK MERKEZİ, KREŞ, DİJİTAL 
KÜTÜPHANE 

Bayraklı’da, 2018 yılında mahkeme kararı ile 
kapatılan Özkanlar Pazar Yeri, İzmir Büyükşe-
hir Belediyesi’nin girişimleri ile yeniden hayat 
bulacak. Çizimleri tamamlanan proje içerisinde 
pazar yerinin yanı sıra; Gençlik Merkezi, Çok 
Amaçlı Salon, Kreş, Dijital Kütüphane, Eğitim 
Merkezi ve Otopark da yer alacak. Önümüz-
deki aylarda temeli atılması planlanan proje, 
2 bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilecek 
ve zemin artı 3 kattan oluşacak.

 BAYRAKLI’YA ÇOK YAKIŞACAK 

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal 
“Mahkeme kararı ile kapatılmasının ardından 
vatandaşlarda büyük bir mağduriyet yaratan 
Özkanlar Pazaryerini, İzmir Büyükşehir Beledi-
yemizin desteği ile yeniden hizmete açacağız. 
Sadece bir pazaryeri değil; modern mimarisi, 
Gençlik Merkezi, kreş, kütüphane ve eğitim 
tesisleriyle çok amaçlı bir kompleksi ilçemize 
kazandıracağız. Bayraklı’ya yakışan bu güzel 
proje için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Tunç Soyer ve ekibine, Bayraklı halkı adına 
teşekkür ediyorum” dedi.
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ADALET VE MANAVKUYU PLANLARI TAMAM !

ÇÖZÜME KAVUŞTU !
Bayraklı’da “trafo sorunu”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 
Adalet Mahallesi’nde yapılmak istenen ve 

vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine inşaa-
tı durdurulan “Trafo Merkezi” ile ilgili yaşanan 
sorunu tamamen ortadan kaldırmak için Bayraklı 
Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TEİAŞ’ın 
ön mutabakata vardığını söyledi. Trafo alanın, 
konutlara uzak ve insan sağlığını tehdit etme-
yecek şekilde başka bir alanda yapılacağını 
ifade eden Başkan Sandal “Vatandaşlarımızın 
hassasiyeti ve insan sağlığı bizim için her şeyden 
önemli. Trafo, bu alanda yapılmayacak. Buna izin 
vermeyeceğiz” dedi.

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Adalet 
Mahallesi sakinlerinin tepkisini çeken ve yaklaşık 
bir yıldır kent gündemini meşgul eden ‘Trafo Mer-
kezi’ ile ilgili olarak bölgede yaşayan vatandaş-
lar ve esnafla buluştu. Trafonun, insan sağlığını 
tehlikeye atan bölgede yapılmasının söz konusu 
olmadığını ve buna izin vermeyeceklerini belirten 
Sandal, Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi ve TEİAŞ’ın yeni bir yer konusunda mu-
tabakata vardıklarını ve resmi sürecin hızlandı-
rıldığını müjdeledi. Alınan karar mahalle sakin-
leri tarafından büyük bir mutlulukla karşılandı. 
Vatandaşlar, bu gelişme sonrası Başkan Sandal’a 
teşekkür etti. 

“MECLİSTE GÜNDEME GELECEK”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Yapıl-
mak istenen trafo merkezinin vatandaşlarımızda 
bir mağduriyet yarattığı ve insan sağlığını tehdit 
ettiği açık. Buraya trafoyu yaptırmayacağımız 
kesin. Bunu daha önce de dile getirdik ve inşa-
atın durması için de mücadele ettik. Belediyenin 
asli sorumluluğu olmamasına rağmen farklı yerler 
de önerdik ancak süreç bu noktaya geldi. Şimdi 
Trafo Merkezi için, üzerinde mutabakata varılan 
yeni bir yer söz konusu. Bu sorunu tamamen 
ortadan kaldıracağız. Vatandaşlarımız rahat bir 
nefes alabilir” dedi. 

Bayraklı Belediyesinin, Adalet ve Manavkuyu ma-
hallelerini kapsayan 80 hektarlık alanda yaptığı 

revizyon imar planlarında askı süreci tamamlandı! 
Bayraklı ve İzmir Büyükşehir meclislerinde onayla-
nan planların, yasal prosedürlerin tamamlanmasının 
ardından uygulama aşamasına geçileceği belir-
tildi. Başkan Sandal “Vatandaşlarımızın talepleri 
doğrultusunda, ortak akılla hazırladığımız planlar 
sayesinde, geleceğin Bayraklı’sını birlikte yarataca-
ğız” dedi.
 
80 HEKTARLIK ALAN

Kentsel dönüşüm ve planlama çalışmalarını ka-
rarlılıkla sürdüren Bayraklı Belediyesi, Adalet ve 
Manavkuyu Mahallelerini kapsayan, toplam 80 
hektarlık alandaki Revizyon İmar Planlarını tamam-
ladı! Geçtiğimiz aylarda Bayraklı ve İzmir Büyükşehir 
meclislerinde onaylanan planlar için askı süreci
tamamlandı. Bir ay boyunca askıda kalan plan için 
yasal sürecin tamamlanmasının ardından uygulama 
aşamasına geçilebileceği belirtildi.
 
GELECEĞİN BAYRAKLI’SINI PLANLIYORUZ 

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Yarın-
lara daha yaşanabilir bir Bayraklı bırakmak, daha 
çağdaş sokaklar, parklar, konutlar yaratmak ve yeşil 
alan oranımızı artırmak adına planlama çalışmala-

rımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Adalet ve Manavkuyu 
için bu anlayışla hazırladığımız revizyon planla-
rımızı askıya çıkardık. Vatandaşlarımızın talepleri 
doğrultusunda, ortak akılla hazırladığımız planlar 
sayesinde, geleceğin Bayraklı’sını birlikte yarataca-
ğız” dedi.
 
PLANDA NELER VAR?

80 hektarlık alanı kapsayan Revizyon İmar Planı 
çalışmasına göre; mevcut imar planında 86 bin 
metrekare olan yeşil alan miktarı 90 bin metrekare-
ye çıkarıldı. Yollar genişletilerek ulaşımda rahatlama 
sağlandı. Her iki mahalledeki sosyal ve kültür tesis 
alanları ile park, eğitim, sağlık ve belediye tesis 
alanları da 127 bin metrekareden 134 bin metreka-
reye yükseltildi. Vatandaşların haklarının korunduğu 
yeni revizyon planında, binaların inşaat hakkı için 
de yüzde 5 artış öngörüldü.
 

“Geleceğin 
Bayraklı’sını 
yaratıyoruz”
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İzmir depreminde hasar alan ve yıkılan binaların 
yeniden yapımı için İzmir Büyükşehir Belediyesi 

öncülüğünde, Bayraklı Belediyesi katkılarıyla 
hayata geçirilen Halk Konut Projesi’nin ikinci etap 
imza töreni gerçekleştirildi. Buna göre Bayraklı ve 
İzmir Büyükşehir Belediyesi depremzedelerin ken-
di konutlarını yapabilmesi için belediye güven-
cesi ve teknik destek verecek. Törende konuşan 
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “ Dep-
remin ilk gününden bu yana yaptıklarımız ortada. 
Biz her zaman vatandaşımızın yanındayız. Bugün 
ikincisini imzalıyoruz sırada 10 etap daha var. 
Depremzedelerimize hayırlı olsun” dedi.

İZBETON, Ege Şehir ve Baybel kentsel yapı işbir-
liği ve kooperatifleşme yöntemi ile depremzede-
lerin evlerine daha uygun maliyetlerle kavuşma-
sının önünü açan Halk Konut projesinde ikinci 
etap imzaları atıldı. Bu kapsamda 30 Ekim İzmir 
depreminde ağır hasar alan ve sonrasında yıkı-
lan Çiçek Hanım Apartmanı sakinlerinin kurduğu 
Halk Konut 2 Yapı Kooperatifi temsilcileriyle, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi şirketleri EGEŞEHİR AŞ ve 
İZBETON AŞ ile Bayraklı Belediyesi şirketi BAYBEL 
AŞ’nin oluşturduğu ortak girişim yetkilileri arasın-
da sözleşme imzalandı. İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tunç Soyer öncülüğünde Türkiye’de ilk 
kez uygulanan proje kapsamında İzmir Büyük-
şehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi, dep-
remzedelerin kendi konutlarını yapabilmesi için 
belediye güvencesi ve teknik destek sağlayacak.
 

NELER YAPTIĞIMIZ ORTADA

İmza töreninde konuşan Bayraklı Belediye 
Başkanı Serdar Sandal, “Afetlerden sonra enkaz 
kaldırma sürecinin sorunsuz olarak yürütülmesi, 
çadırların kurulması, vatandaşlarımızın temel ih-
tiyaçlarının yarım saatte karşılanması, yurttaşla-
rımızın geçici konutlara yerleştirilmesi noktasında 
Büyükşehir Belediyemizle birlikte üzerimize düşeni 
yaptık. Hak kayıpları olmaması için K sınırlarını 
ayarladık, ada ve parsel bazında emsal artışlar 
yapıldı. Ne yaptınız diyenlere soruyorum: Bu yap-
tıklarımızın hangisini Van’da, Elazığ’da, Rize’de 
yaptınız? Tek dileğimiz depremzedelerimizin ih-
tiyaçlarını karşılayacak düzeyde kredi miktarının 
verilmesi, rezerv alandan sadece depremzedele-

rimizin yararlanması, hafif, orta veya ağır hasarlı 
ayrımı yapılmadan tüm yurttaşlarımızın kalıcı 
konutlarına hızla kavuşmasıdır. Bu işin gerçek-
leşmesinde büyük emeği olan ve projenin mimarı 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç 
Soyer’e de bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

MAĞDURİYETLERİ AZALTMAK İÇİN 
ÇALIŞIYORUZ

İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, 
“Mağduriyetleri azaltmak için her zaman ya-
nınızdayız. Bundan sonra da bütün gücümüzle 
yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bugün halk 
konutun 2’nci imzalarını atıyoruz, yakında diğer-
leri de gelecektir. Tüm mağduriyetleri azaltmak 
için çalışıyoruz” dedi.

BAŞKANLARIMIZ HER ZAMAN
ARKAMIZDA

İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, “25 Haziran’da 
atılan birinci imzadan sonra ikinci imzayı merakla 
bekledik. Umudunu kaybedenlere ‘belediye 
başkanlarımız arkanızda’ dedik. Belediye Baş-
kanımız Serdar Sandal’a bir şey söylediğimizde 
hemen gerçekleşiyor, sorun yaratanlar binala-
rın müteahhitleri ve mimarları, bizi belediye ile 
karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Herkes işini 
yaptığında işlerin nasıl hızlı yürüdüğünü görecek. 
23’ünü ayda gülebiliyoruz, buna da şükür” diye 
konuştu.

BELEDİYELERE TEŞEKKÜR

Halk Konut 2 Kooperatifi Başkanı Cüneyt Yılmaz 
ise, “11 kooperatif kuruldu, kurulma aşama-
sındaki 10 kooperatif daha yani bin bağımsız 
bölüm daha kooperatifleşme modeliyle hayata 
geçecek. Bu model umarım Türkiye’ye örnek olur. 
Depremzedeler adına emeği geçen tüm başkan-
larımıza, bürokratlarımıza teşekkür ederim” dedi.

 
KİMLER KATILDI?

İmza törenine; Bayraklı Belediye Başkanı Serdar 
Sandal, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Leman 
Tunus, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gülte-
kin, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, 
Ege Şehir Planlama Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Onat Çetin, Baybel Yönetim Kurulu Başkanı Berk 
Ulusal, İZDEDA ve İZDEDA Koop Başkanı Haydar 
Özkan’ın yanı sıra çok sayıda depremzede katıldı.

İKİNCİ İMZALAR ATILDI !
Halk Konut Projesi’nde

Bayraklı’da
depremzedelere

belediye
desteği !
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Bayraklı’ya vizyon kazandıracak projeler ile 
ilçenin çehresini değiştirmeyi hedefleyen Bay-

raklı Belediyesi, Laka Deresi ve Bornova Çayı’nın 
Bayraklı sınırları içinde kalan kısımlarında, Porsuk 
Çayı benzeri bir ıslah ve peyzaj çalışması yap-
mak için kolları sıvadı. Projenin detaylarını İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İZSU 
yönetimi ile de paylaşan Başkan Serdar Sandal 
“Bayraklı’nın doğal güzelliklerini ortaya çıkarmak 
ve yarınlara daha yaşanabilir bir kent bırakmak 
için çalışıyoruz” dedi.

SOYER VE SANDAL PROJEDE HEMFİKİR

Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi’nin öncülüğünde Laka Deresi ve Borno-
va Çayı’nın Bayraklı sınırları içerisinde kalan 
kısımlarında ıslah çalışmaları yapmak ve çevre 
düzenlemeleri sayesinde ilçeye değer katacak 
yeni sosyal donatı alanları kazandırmak için 
çalışmalara başladı. Geçtiğimiz günlerde İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret 
ederek, projenin detayları hakkında bilgilendirdi. 
Projeyi oldukça beğenen Başkan Soyer’in “Bay-
raklı için çok önem verdiğimiz ve söz verdiğimiz 
bu projeyi hayata geçirmek için sabırsızlanıyo-
ruz” dediği belirtildi. Bayraklı Belediye Başkanı 
Serdar Sandal, Soyer’in talimatı doğrultusunda 
İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu’yla da bir 
araya gelerek çalışmaların startını verdi.

 
GONDOL TURLARI, SOSYAL DONATI 
ALANLARI…

Hayata geçirilmesi düşünülen proje 3 etapta 
gerçekleşecek. 1’nci ve 2’nci aşamada, Laka 
Deresi ve Bornova Çayı’nın ilçe sınırları içinde ka-
lan kısımlarında, 3’ncü etapta ise her iki derenin 
denize dökülen ortak yatağında ıslah çalışmaları 
ve çevre düzenlemeleri yapılacak. Derelerin yazın 
da su tutması sağlanacak. Bu aşamadan sonra 
Eskişehir’deki Porsuk Çayı benzeri projelendirme 
ile bu bölgelerde turistik gondol turlarının yapıl-
masının önü açılacak. Düşünülen çevre düzen-
lemeleri sayesinde, ilçeye binlerce metrekare 
yeni yeşil alan kazandırılacak ve sosyal donatı 
alanları oluşturulacak. Modern peyzaj çalışma-
ları, kent mobilyaları ve kafeteryalar sayesinde 

proje alanı ve çevresi İzmir’in en önemli cazibe 
merkezi haline dönüştürülecek.

“BAYRAKLI’YA DEĞER KATACAK”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “İlçemi-
ze değer katmak ve yarınlara daha yaşanabilir 
bir Bayraklı bırakmak için çalışıyoruz. Bornova 
Çayı ve Laka Deresi’nin ıslahı ile çevre düzenle-
melerinin ilçemize yeni bir vizyon kazandıracağı-
na inanıyoruz. Projemizi İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Tunç Soyer ile paylaştık. Çok beğendi 
ve bir an önce proje aşamasına geçilmesi için 
talimat verdi. İlgisi ve alakası için Bayraklı halkı 
adına kendisine minnetlerimizi sunuyoruz. Onun 
direktifleri doğrultusunda İZSU yönetimine de 
sunum yaptık. Eskişehir’deki Porsuk Çayı benzeri 
bir projeyi Bayraklımıza kazandırmak hayal değil! 
Teknik çalışmaların ardından, projemizi hayata 
geçirmeyi hedefliyoruz.



12

62 BİN M2
ASFALT SERİMİ

BAYRAKLI’DAN
GERİ DÖNÜŞÜM ATAĞI !

Bayraklı sokaklarına Bayraklı Belediyesinin, İzmir Büyükşehir Bele-
diyesiyle ilçenin ihtiyaç duyulan sokaklarında 

yürüttüğü çalışmalar kapsamında 5 mahallede 
asfalt serimi tamamlandı. Bu yıl içinde 62 bin 
metrekarelik alanda yollar yenilenirken çalışma-
ların 24 mahallede sürdüğü belirtildi. Bayraklı 
Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı’yı 
yolları, meydanları, kavşakları ve caddeleriyle 
daha güzel, yaşanabilir ve modern hale getir-
mek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

YOLLAR YENİLENİYOR

Bayraklı’da başlatılan yol-kaldırım düzenleme, 
bakım, onarım ve asfaltlama seferberliği sürüyor. 
Vatandaşların yaşam standartlarını artırmak, 
kullanım olanaklarını iyileştirmek ve ilçeye 
modern görünüm kazandırmak için zamanla 
bozulan yollar yenileniyor. Bayraklı Belediyesi ve 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZBETON ekipleri, 
ilçenin ihtiyaç duyulan her mahallesinde asfalt 
serimi, yama, kilit parke, bordür döşeme işlemleri 
yapıyor. Bu kapsamda bu yılın ilk 8 ayında 5 
mahallede yürütülen çalışmalarda ekipler, 
Yamanlar, Doğançay, Fuat Edip Baksı, Adalet ve 
Bayraklı Merkez Mahallesi’nde bozulan yollara 

62 bin metrekarelik asfalt serimi gerçekleştirdi. 
Osmangazi Mahallesi’nde yol yenileme çalışma-
ları devam ederken; Adalet, Emek, Gümüşpala, 
Fuat Edip Baksı ve Merkez Mahallesi’nde asfalt 
seriminin devam edeceği belirtildi. Bayraklı Be-
lediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesinin İZBETON 
ekipleriyle birlikte ilçenin cadde ve sokaklarına 
son 3 yılda yaklaşık 230 bin ton asfalt serimi 
yapmıştı.

24 MAHALLEDE ÇALIŞMA

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bay-
raklı’yı daha modern, çağdaş ve yaşanabilir 
bir yer haline getirmek için her alanda çalışıyo-
ruz. İlçemizi güzel görünümlü, güvenli ve daha 
yaşanabilir hale getirmek öncelikli görevimiz. 
Bayraklı’ya desteklerini sürdüren İzmir Büyük-
şehir Belediyemize Bayraklılılar adına teşekkür 
ediyorum. İhtiyaç duyulan tüm mahalle ve 
sokaklarımızda çalışmalarımız sürecek” dedi.

Çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü 
mümkün atıkları ekonomiye kazandırmak 

için çalışmalar yürüten Bayraklı Belediyesi, 
“Mobil Atık Getirme Merkezi Projesi”ni başlat-
tı. İlçenin en işlek 3 noktasına konulan mobil 
merkezler sayesinde, evsel atıklar gruplarına 
göre toplanarak geri dönüşüme kazandırı-
lıyor.

ATIKLAR YERİNDE AYRIŞTIRILACAK

Geri dönüştürülebilir atıkları tek bir merkezde 
toplayarak hem doğaya hem de ekonomiye 
katkı sunmak için çalışmalarını hızlandıran 
Bayraklı Belediyesi, kentin işlek noktaları-
na Mobil Atık Getirme Merkezi kurdu. Evsel 
atıkların sağlıklı toplanması amacıyla kurulan 
merkezler, 75. Yıl Mahallesi, Sevgi Yolu ve 
Haşim İşcan Caddesi’nde hizmete sunuldu. 
Bayraklılılar bu merkezlere; kağıt, karton, 

plastik, metal, cam gibi ambalaj atıkla-
rı ile elektronik atıkları, kullanılmış yağ ve 
atık pilleri getirerek geri dönüşüme katkıda 
bulunabiliyor. Biriktirilen farklı türdeki atıkların 
toplanması ve geri kazanımı, lisanslı firmalar 
aracılığı ile gerçekleştiriliyor.

“GERİ DÖNÜŞÜME DESTEK
BEKLİYORUZ”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 
“Çevre kirliliğinin önlenmesine katkıda bu-
lunmak, gelecek nesillere daha yaşanabilir 
bir Bayraklı bırakmak için çalışmaya devam 
ediyoruz. Seyyar atık getirme merkezleri de 
bu hedeflerimize destek oluyor ve daha fazla 
vatandaşımızın geri dönüşüme katılmasını 
sağlıyor. Tüm yurttaşlarımızdan
destek bekliyoruz” dedi.

Bayraklı Belediyesi,
son 3 yılda yaklaşık
37 bin 500 ton atığı

geri dönüşüme
kazandırdı.
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YEŞİL ORANI
ARTIYOR !

BAŞTAN SONA YENİLENEN PARK
HİZMETE AÇILDI

Bayraklı’nın

Köy Enstitüleri Parkı’na modern dokunuş

Gelecek nesillere daha 
yeşil ve yaşanabilir bir 

Bayraklı bırakmak için ça-
lışmalarını aralıksız sürdüren 
Bayraklı Belediyesi, ilçeye, 
yerel seçimlerden bu yana 
51 bin 400 metrekarelik 
yeni yeşil alan kazandırdı. 
Bayraklı Belediye Başkanı 
Serdar Sandal, “Parklarımı-
zı, yürüyüş yollarımızı, oyun 
gruplarını, kent ekipmanla-
rını, spor aletlerini yeniliyor, 
imkan olan her alanı yeşil-
lendiriyoruz. Yarınlara daha 
güzel bir Bayraklı bırakmak 
için var gücümüzle çalışıyo-
ruz” dedi.

ÜÇ YILDA 51 BİN 400 
METREKARE YEŞİL 
ALAN 

İlçe genelindeki park, 
yeşil alan ve sosyal donatı 
alanı oranını artırmak için 
çalışmalarını sürdüren 
Bayraklı Belediyesi, 3 yıl 
içinde ilçeye 51 bin 400 
metrekare yeni yeşil alan 

kazandırdı. İlçe genelinde 
binlerce fidan ve mevsimlik 
çiçek dikildi. Atıl haldeki 
boş alanlar ağaçlandırıldı. 
Park ve Bahçeler Müdür-
lüğü ekipleri tarafından 
sürdürülen çalışmalar, 
vatandaşlar tarafından da 
memnuniyetle karşılandı.

“HEDEFİMİZ DAHA YEŞİL 
BAYRAKLI”

Bayraklı Belediye Başkanı 
Serdar Sandal, “İlçemizi 
daha yeşil ve yaşanabilir 
hale getirmek, yarınlara 
daha güzel bir Bayraklı 
bırakmak istiyoruz. Modern 
kent mobilyaları, yaya ve 
bisiklet yolları ile tüm park-
larımızda halkımızın rahat 
nefes almasını, çocukla-
rımızın huzurla oynama-
sını temenni ediyoruz. Bu 
kapsamda, ağaçlandırma 
alanlarımızı da her geçen 
gün artırıyoruz. Hedefimiz 
daha yeşil bir Bayraklı” 
dedi.

Bayraklı’ya yeni parklar kazandırmak ve 
mevcut parkları baştan sona yenileyip, 

modern görünüm kazandırmak için çalışma-
larını aralıksız sürdüren Bayraklı Belediyesi, 
Soğukkuyu’daki Köy Enstitüleri Parkı’nda 
çalışmalarını tamamladı. Yeşil oranının 
artırılarak yeni oyun gruplarının yerleştirildiği 
park tamamen yenilenerek hizmete açıldı. 
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 
“Parkları, yürüyüş yolları, sosyal donatı 
alanlarıyla yarınlara daha güzel bir Bayraklı 
bırakmak için çalışıyoruz” dedi.

YEŞİL ORANI ARTIRILDI

Soğukkuyu Mahallesi’nde bulunan ve 3 bin 
400 metrekare alan üzerinde kurulu olan Köy 
Enstitüleri Parkı’ndaki yenileme çalışmaları 
tamamlandı. Bayraklı Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yepyeni bir 
görünüm kazandırılan park hizmete açıldı. 
Çevrede yaşayan vatandaşlar çalışmaları 
memnuniyetle karşıladı. Eski halinde 700 
metrekare olan yeşil alan miktarı bin 200 

metrekareye çıkarıldı. Yeni yeşil alan ile 
birlikte 900 metrelik de park içi yürüyüş yolu 
yapıldı. Spor aletleri yerleştirildi. Ayrıca içinde 
futbol sahası ve mini basketbol sahası bu-
lunan parkın oyun grupları yenilenirken, kent 
ekipmanları da değiştirildi.

“DAHA GÜZEL BİR BAYRAKLI İÇİN 
ÇALIŞIYORUZ”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 
“İlçemizde bulduğumuz uygun alanlara yeşili 
bol, temalı oyun gruplarının bulunduğu, spor 
aletlerinin yer aldığı sosyal alanlar, parklar 
kazandırmaya devam ediyoruz. İlçemizin 
ihtiyaç olan her noktasına imkanlarımız da-
hilinde yeni parklar yapıyoruz, mevcut park-
larımızı baştan sona yeniliyoruz. Hedefimiz 
parklarıyla, yollarıyla, sosyal alanlarıyla daha 
güzel bir Bayraklı yaratmak” dedi.
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Bayraklı Belediye Başkanı Serdar San-
dal, mahallelerdeki sorunları yerinde 

tespit etmek, vatandaşların ve esnafın 
talep ve önerilerini dinlemek için mahalle 
gezilerine başladı. Belediye bürokratları 
ve parti temsilcileri ile sokak sokak gezen 
Başkan Sandal “Bayraklı’nın her sokağına 
sahip çıkarak; altyapısı, sosyal daya-
nışması, kültürel ve sportif başarılarıyla 
örnek bir kent yaratacağız. Biz büyük bir 
aileyiz ve bu gelişimi halkımızla birlikte 
sağlayacağız” dedi.

 İLK ZİYARET MUHTARLARA

Bayraklı’nın her bölgesinde, vatandaş-
ların refah düzeyini artırmaya yönelik 
çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, 
tüm ilçeyi kapsayacak yeni bir seferberlik 
başlattı! Eksikleri yerinde tespit etmek, 
talep ve önerileri ilk ağızdan dinlemek 
için mahalle gezilerine başlayan Başkan 
Serdar Sandal, Soğukkuyu, Cengizhan, 
Adalet, Körfez, Osmangazi, Manavkuyu 
ve Muhittin Erener mahallelerini gezdi. 
Muhtarlardan mahallenin eksiklerini ve 
yapılması gerekenleri dinleyen Başkan 
Sandal, sonrasında tek tek esnaf ve 
vatandaşlarla buluştu. Ziyaretlere, CHP 
Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, 
meclis üyeleri, parti yöneticileri ve
belediye bürokratları da eşlik etti.

“İZMİR’İN EN MODERN İLÇESİ 
BAYRAKLI OLACAK”

Ziyaretlerde mahalle sakinleriyle de bir 
araya gelen Başkan Sandal “Pandemi ve 
depreme rağmen sokaklarımızdaki çalış-
malarımızda hız kesmedik. Önce maddi 
olarak belediyemizi düzlüğe çıkarttık 
sonra sosyo-kültürel çalışmalarla ilçemize 
yeni bir vizyon kazandırdık. Bayraklı artık 
zihinlerde geri bırakılmış bir ilçe değil! 
Kendi ayakları üzerinde duran, sanat ve 
sporda başarıdan başarıya koşan bir 
ilçe haline geldik. Kentin 50 yıllık altyapı 
sorunlarını adım adım çözüyoruz. Çocuk-
larımızla, gençlerimizle, bize güç katan 
hemşerilerimizle İzmir’in en modern ilçesi 
Bayraklı’yı birlikte yaratacağız. Biz büyük 
bir aileyiz ve bu gelişimi halkımızla birlikte 
sağlayacağız” dedi.

“BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ !”
Bayraklı sokaklarında seferberlik !

“Bayraklı’da hiç kimse,
maddi imkansızlıklardan 

dolayı sıkıntı çekmeyecek, 
hiç kimse yatağa
aç girmeyecek !”
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Sosyal Belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç 
sahiplerine desteklerini aralıksız sürdü-

ren Bayraklı Belediyesi, daha fazla kişiye 
ulaşmak için üç başvuru noktası daha 
oluşturdu. Belediye hizmet binalarının yanı 
sıra üç mahalledeki taziyeevi ve semt mer-
kezlerinde, vatandaşların temel ihtiyaçlarını 
karşılamak için talepler alınıp, ihtiyaçlara 
yanıt veriliyor. Bayraklı Belediye Başkanı 
Serdar Sandal, “Bayraklı’da kimse yatağa 
aç girmeyecek dedik ve sözümüzü ilk gün-
den bu yana tutuyoruz. Herkese eşit hizmet 
götürerek ilçemizin refah seviyesini artırmak 
için var gücümüzle çalışıyoruz dedi.

‘SÖZÜMÜZÜ TUTUYORUZ’

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal 
“Bayraklı’da hiç kimse yatağa aç girme-
yecek dedik ve bu düşüncemizden hiçbir 
zaman geri adım atmadık. İhtiyaç sahibi 
yurttaşlarımıza, ailelerimize daha hızlı ula-
şabilmek için başvuru ofislerimizin sayısını 
artırdık. Ortaya koyduğumuz sosyal yar-
dımlaşma ve dayanışma ağıyla Bayraklı’da 
iyiliği büyüterek daha fazla ihtiyaç sahibine 
ulaşmak istiyoruz” dedi.

SOSYAL DESTEK SEFERBERLİĞİ !

ÖĞRENMENİN
YAŞI YOK !

SOSYAL MARKETLER
İLAÇ OLDU !

Bayraklı Belediyesinden

Bayraklı’da

Bayraklı’da sosyal marketler
yüzleri güldürüyor

Sürdürülebilir destek projeleriyle sosyal beledi-
yeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Bayraklı 
Belediyesi, daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak 
için başvuru noktası sayılarını artırdı. Sosyal 
desteklerden yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi 
vatandaşlar, belediye hizmet binalarının yanı sıra 
üç yeni merkezde oluşturulan başvuru noktaları 
aracılığıyla da taleplerini iletmeye başladı. Nafiz 
Gürman Taziyeevi, Onur ve Muhittin Erener mahal-
lelerindeki semt merkezleri içinde ‘Sosyal Yardım 
Başvuru Masaları’ oluşturan Belediye, başta gıda 
desteği olmak üzere, kıyafet, kömür ve ev eşyası 
yardımlarıyla vatandaşların yüzünü güldürdü. İhti-
yaç sahibi vatandaşlar bu merkezlere de giderek, 
ihtiyaç duydukları konularla ilgili başvuru yapabili-
yor, desteklere daha hızlı ulaşabiliyor.

 3 MAHALLEYE
BAŞVURU
NOKTASI Bayraklı Belediyesinin kadınlara yönelik sürdürdü-

ğü meslek edindirme ve hobi kursları büyük ilgi 
topladı. Dikiş-nakıştan, takı-tasarıma, aşçılıktan, 
kuaförlüğe kadar 26 branşta yıl boyu devam eden 
eğitimlere katılanların sayısı bine ulaştı. Başkan 
Serdar Sandal, “7’den 70’e herkesi kurslarımıza katıl-
maya bekliyoruz” dedi

16 MERKEZDE KURS İMKANI

Bayraklı Belediyesi tarafından kadınlara yönelik 
açılan hobi ve meslek edindirme kurslarına katılan-
ların sayısı bine ulaştı. Halk Eğitim Merkezi’nin de 
destek verdiği meslek edindirme kurslarının sonunda 
katılımcılara sertifika verilirken, isteyenler tüm 
kurslardan ücretsiz faydalanabiliyor. Bu kapsamda 
16 merkezde, 26 branşta eğitimler sürüyor. Kurslara 
katılmak isteyenler Bayraklı Belediyesi Kadın ve Aile 
Müdürlüğü’ne ait 345 00 63 numaralı telefondan 
bilgi alabiliyor.

İhtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla sosyal yardım 
çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, bünyesinde bu-

lunan sosyal marketler aracılığıyla 3 yılda 7 bin 711 kişiye giysi, 
446 aileye de ev eşyası temin etti. Kullanılabilir durumdaki ev 
eşyalarını ve kıyafetleri kendi imkanları ile depolayan beledi-
ye ekipleri, bağışçılar ve vatandaşlar arasında köprü kurarak 
yüzleri güldürdü. 

ARAYIN, GELİP ALALIM

Koltuktan yatağa, perdeden halıya, ütüden 
masaya, bardaktan tencereye kadar bir ev için 
gerekli olan tüm ev eşyaları bağış olarak kabul 
ediliyor. En çok beyaz eşya ve diğer elektrikli 
eşyaların bağışına ihtiyaç duyuluyor. Yazlık ve 
kışlık kıyafete olan ihtiyacın da arttığı merkez-
lerde yardımseverlerin de katkılarıyla daha fazla 
vatandaşa ulaşılması amaçlanıyor. Giyilebilir 
durumda olan ayakkabıdan paltoya, kazaktan 
çoraba kadar tüm yazlık ve kışlık giysiler merke-
ze bağışlanabiliyor. Giysiler, merkezin çama-
şırhanesinde yıkandıktan sonra mağazadaki 
raflarda ve askılarda yerini alarak ihtiyaç sahip-
lerinin beğenisine ücretsiz sunuluyor. Kullanılabi-
lecek durumda olan eşyalar Osmangazi Hizmet 
Binası’ndaki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 
semt merkezleri ve sosyal marketlere bırakılabi-
liyor. Bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar; 477 
20 00 telefon numarasından da bilgi alabiliyor.
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“KONUTLARDAN, ÖNCE
DEPREMZEDELER FAYDALANMALI !”

ÖĞRENMENİN
YAŞI YOK !

Başkan Sandal’dan rezerv alanı çıkışı:

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği’ni 
ziyareti sırasında konuşan Bayraklı Belediye 

Başkanı Serdar Sandal, Cengizhan Mahalle-
si’nde yapımı devam eden rezerv alanındaki 
konutlardan öncelikle depremzedelerin fay-
dalanması gerektiğini söyledi. Öneriye destek 
veren depremzedelerden de “Rezerv alanındaki 
evler depremzede haricinde birilerine satılırsa 
kendimizi oraya zincirleriz” çıkışı geldi. 

DEPREMZEDEYE ÖNCELİK VERİLMELİ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal
İZDEDA‘yı ziyaret ederek depremzede va-
tandaşlarla buluştu. Cengizhan’daki rezerv 
konutlarla ilgili konuşan Başkan Sandal, yapılan 
konutların satışında depremzede vatandaşlara 
öncelik sağlanmasını, sonrasında imkan olursa 
deprem mağduru olmayan vatandaşlara sıra 
verilmesi gerektiğini söyledi. Başkan Sandal’ın 
bu önerisine depremzedeler de destek verdi. 
Konunun ilgili mercilerle görüşülmesi ve deprem-
zedelerin haklarının korunması konusunda görüş 
birliğine varıldı.

 

“HASAR DURUMUNU AYIRMAK SİYASİ 
BİR TANIMLAMA”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 
“Deprem sonrası ortaya atılan Ağır Hasarlı, 
Orta Hasarlı, Hafif Hasarlı kavramlar bilimsel 
değil siyasi bir tanımlamadır. Burada asıl olan 
binaların risk durumlarıdır. Bu doğrultuda tüm 
depremzedelerin mağduriyeti giderilmeli, kredi 
ile ilgili önerileri daha fazla gecikmeden çözüme 
kavuşturulmalıdır. Bu konuda biz sizin yanınız-
dayız. Cengizhan Mahallesi’nde yapımı devam 
eden rezerv konutlarda da depremzedelere 
öncelik verilmelidir. O konutlardan öncelik-
le depremzedeler faydalanmalı, sonrasında 
mağdur olmayan vatandaşlara satışı açılmalıdır. 
Bu konuda kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği 
içinde doğru bilgilerle ilerlemeliyiz. Bu konutlar 
deprem nedeniyle evinde hasar olmayan kişilere 
satılmasın. Depremzedelere satılsın, uygun 
fiyatlarla ve devletin sunacağı uygun kredi-
lerle satılsın. Ama kesinlikle ilk faydalanacak 
kişiler depremzedeler olmalıdır. Bu bizim kırmızı 
çizgimizdir ve atacağınız adımlarda yanınızda 
olduğumuzu bilmenizi isteriz” dedi.

 

KENDİMİZİ ORAYA ZİNCİRLERİZ

İZDEDA Başkanı Haydar Özkan ise, “Ağır hasarlı 
evi olan vatandaşlara rezerv alanından evler 
veriliyor. Eğer evde hasar varsa ağır, orta ve az 
denmemeli. Hasarlı veya hasarsız denmeli. 8 bin 
orta hasarlı hak sahibi var. Hem onların hem de  
az hasarlı evleri olan vatandaşlarımızın rezerv 
alanındaki evlerden hak sahibi olabilmesini isti-
yoruz. Ağır hasarlı evlerden çıkan kiracılarımız da 
var. Başka illerden gelen, ya da deprem mağ-
duru olmayan yurttaşlara bu evler satılmasın. 
Öncelikle ağır, orta ve az hasarlı evleri olanlar ile 
deprem mağduru kiracılar bu evlerden fayda-
lanabilsin. Rezerv alanındaki evler depremzede 
haricinde birilerine satılırsa kendimizi oraya 
zincirleriz. Bu konunun takipçisi olacağız” diye 
konuştu.

40 DEPREMZEDE
ÖĞRENCİYE EĞİTİM BURSU

Bayraklı Belediyesi ve İZSİAD’dan iş birliği protokolü

Çocukların ve gençlerin eğitim süreçlerine katkı koymak için çalışmalar yürüten 
Bayraklı Belediyesi, lise ve üniversitede öğrenim gören 40 depremzede öğ-

renciye burs desteği vermek için İzmir Sanayici ve İş insanları Derneği (İZSİAD) ile 
protokol imzaladı. Öğrencilerin yüzünü güldüren destek, eğitim-öğretim dönemi 
boyunca sürdü. Başkan Sandal “Eğitimin her aşamasında çocuklarımızın yanında-
yız. İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt ve yönetimine şükran borçluyuz” dedi.
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1. BAYRAKLI
ULUSLARARASI
HOMEROS
EDEBİYAT / SANAT
FESTİVALİ

“Homeros, kentine geri döndü !”

Bayraklı Belediyesinin İzmir’in kültür sanat yaşamına armağan ettiği Uluslararası 
Homeros Edebiyat/Sanat Festivali 3-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti.

Festivalin son gününde; dünyaca ünlü şairler Adonis ve Özdemir İnce’ye onur ödü-
lü, Yazar Yaşar Aksoy’a emek ödülü ve Gazeteci Merdan Yanardağ’a değer ödülü 
takdim edildi. Bayraklı Sahili’ndeki Oğuz Aksaç Konseri ise binlerce sanatseveri 
buluşturdu. Başkan Sandal “İzmir’in kalbi Bayraklı’nın tarihi ve kültürel yolculuğuna 
katkı koyan herkese minnettarız” dedi.
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DÜNYA
EDEBİYATÇILARINI
BULUŞTURDU !

‘Uluslararası Homeros Festivali’ 

Bayraklı Belediyesinin İzmir’in kültür sanat yaşamına 
armağan ettiği Uluslararası Homeros Edebiyat/Sanat 

Festivali dünya edebiyatının önemli yazar ve şairlerini 3-5 
Haziran tarihleri arasında bir araya getirdi. Dünyaca ünlü 
şairler Adonis ve Özdemir İnce’ye onur ödülü, Yazar Yaşar 
Aksoy’a emek ödülü ve Gazeteci Merdan Yanardağ’a de-
ğer ödülü takdim edildi. Bayraklı Sahili’ndeki Oğuz Aksaç 
Konseri binlerce sanatseveri buluşturdu. Başkan Sandal 
“İzmir’in kalbi Bayraklı’nın tarihi ve kültürel yolculuğuna 
katkı koyan herkese minnettarız” dedi.

İZMİR’İ SANATIN
MERKEZİ HALİNE
GETİRECEĞİZ

Bayraklı Belediyesi tarafın-
dan düzenlenen 1. Bayraklı 
Uluslararası Homeros Ede-
biyat/Sanat Festivali, sanat 
dünyasının yerli- yabancı 
ünlü isimlerini Bayraklı’da 
buluşturdu. Festivalin açılı-
şına katılan İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç Soyer 
“Hemşehrimiz ve büyük oza-
nımız Homeros’dan aldığımız 
ilhamla, şehrimizin 8 bin 500 
yıllık zengin kültürünü, emsal-
siz doğasını ve kadim tarihini 
korumaya kararlıyız. İzmir’i 
kültür ve sanatın merkezi 

haline getirmek istiyoruz. Bi-
liyoruz ki, önümüzde engeller 
var ve çıkmaya da devam 
edecek ama Homeros gibi 
o engelleri aşmaya devam 
edeceğiz. Hedefimizden bir 
an bile şaşmayacağız. Bu 
ülkede yeniden kardeşlik ve 
demokrasi tesis edilecekse 
bu sanatın eseri olacaktır” 
dedi.

HOMEROS FESTİVALİ,
İNSANA BAKIŞIMIZIN
YANSIMASIDIR

Bayraklı Belediye Başkanı 
Serdar Sandal, “Homeros 
gibi büyük bir ozana, batı 
edebiyatına yön vermiş 

bir isme sahip olmak bizler 
için büyük onur. Homeros 
Festivalimizin, Bayraklı’nın ve 
İzmir’in sanat yaşamına öncü 
ve örnek olacağına inanıyo-
rum. 1. Bayraklı Uluslararası 
Homeros Edebiyat ve Sanat 
Festivali, yaşama, kente ve 
insana bakışımızın bir yan-
sımasıdır.  Evrensellik ancak 
bütün çağları kucaklamakla 
mümkündür. Bayraklı’ya, Ho-
meros’a, edebiyata, sanata 
selam olsun” diye konuştu.

ŞAİR KENT İZMİR’İ
SELAMLIYORUM

Eserleriyle ün yapmış, dünyaca tanınan 
Şair Adonis, yaptığı edebi konuşmada, 
“Şiir evrene bölünmez bir bütün, insana ise 
bütünün bir ışığı olarak bakar. Şiir, dünyaya 
sürekli yeni bir insani form, biçim, suret 
sağlayarak dil ile nesnel, insan ile insan ve 
insan ile dünya arasında yeni ilişkiler tesis 
eder. Şiiri kutlamak amacıyla bu festivali 
düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. 
Şair kent İzmir’i teşekkürle ve minnetle 
selamlıyorum” dedi. 

“YOLCULUĞUMUZ
YENİ BAŞLIYOR”

Başkan Sandal “Homeros’un doğdu-
ğu topraklarda, uluslararası bir festivali 
başarıyla tamamlamanın mutluluğunu ya-
şıyoruz. Yarınları inşa ederken paylaşmayı, 
birlikte olmayı, bir olmayı hayal ediyorsak 
bütün değerlerimize sahip çıkmalıyız. O 
nedenle bu topraklarda doğmuş Home-
ros’u anmak ve bununla birlikte dünyaya 
bir pencere açmak vazgeçilmezdi. 10 yıl 
içinde sokaklarıyla, parklarıyla, meydan-
larıyla bilimde, sanatta, sporda, kültürde 

tek kale Bayraklı olacak. İzmir’in kalbi Bay-
raklı’nın tarihi ve kültürel yolculuğuna katkı 
koyan herkese minnettarız” diye konuştu.

ÇAĞIN ÇAĞDAŞLARIYIZ

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Öz-
demir İnce, “Homeros’un yaşadığı dönem 
ve sonrası, dünyayı anlayan filozofların 
çağıdır. Modernleşme ve evrenselleşme 
çağıdır. Çağının çağdaşı olmak benim son 
derece önem verdiğim şeydir. Biz, burada 
olan insanlar çağımızın çağdaşıyız. Be-
lediye başkanlarını ve buraya gelen tüm 
sanatseverleri kutluyorum” dedi. Festival 
Direktörü Tuğrul Keskin de, tarihi toprak-
larda eşsiz bir festivale katılan, organizas-
yonda emeği geçen herkese teşekkür etti.
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ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ
BULDU

3 gün süren ve çok sayıda oturum-
da söyleşilerin gerçekleştiği festival 
kapsamında Homeros Ödülleri 
de sahiplerini bulurken; Adonis ve 
Özdemir İnce’ye onur ödülü, Yaşar 
Aksoy’a Emek Ödülü ve Gazeteci 
Merdan Yanardağ’a değer ödülü 
verildi. Sahneye çıkan konuklar uzun 
süre ayakta alkışlanırken, ödülleri 
Belediye Başkanı Serdar Sandal tak-
dim etti. Son gün programları Metin 
Uca’nın sunumuyla gerçekleşti. 

YARATICILIĞIN SEMBOLÜ

Ödül aldığı sırada katılımcılara ses-
lenen ünlü şair Adonis, “Şiirin bittiğini 
düşünmek hayatın bittiğini düşün-
mektir. Şair, alfabenin güneşidir. Şiir; 
dillerin, ırkların, ülkelerin de ötesin-
de insanlığın birliğini temsil eder. 
İnsan kendi özüne yolculuk etse 
bile bu yolculukta ona eşlik edecek 
olan, farklı olan öteki insanın özünü 
oluşturur. Bu düşünce ekseninde 
Homeros ödülünün, sadece yaratı-
cılığı taçlandıran bir sembol olmasını 
diliyorum” dedi.

OĞUZ AKSAÇ
BÜYÜLEDİ !
Festivalin oturumlarında, yerli ve yabancı şairler 

ve yazarlar, sanatseverlerle buluştu. Ünlü piyano 
sanatçısı Yıldız Çiçek Sivri kulakların pasını silerken, 
gazeteciler Merdan Yanardağ, Özlem Gürses ve İzmir 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi “Türki-
ye’de Haberci Olmak” üzerine söyleşi gerçekleştirdi. 
Festivalin kapanış etkinliğinde ise, Agora Minör müzik 
grubu ve Oğuz Aksaç Konseri ile coşku katlandı. Bay-
raklı Sahili’nde, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen 
konseri Bayraklı Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran 
ve Başkan Sandal birlikte izledi.
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BÜYÜK İLGİ !

KİTAP OKUYANA ÇAY
ÜCRETSİZ !

BASAMAK Kurslarına

Bayraklı’nın ilk ‘kitap kafe’si hizmete girdi

Kültür- sanat ve hobi kurslarını bu 
yıl ilk kez Bayraklı Sanat ve Müzik 

Akademisi (BASAMAK) çatısı altında 
toplayan Bayraklı Belediyesinin 13 
branşta başlatacağı kurslar büyük ilgi 
gördü. Bir ayda bin 594 kişi başvuru 
yaptı. Başkan Serdar Sandal “Her 
yaşa uygun ve ücretsiz atölyelerimize 
herkesi bekliyoruz” dedi.

HERKES İÇİN SANAT

Kültür- sanat ve hobi kurslarıyla 
her yıl, yüzlerce kişiye yeteneklerini 
geliştirme ve güzel vakit geçirme 
imkanı sunan Bayraklı Belediyesi, 
bu yıl 13 branşta açacağı atölyeleri 
BASAMAK çatısı altında topladı. 
Herkes için Sanat parolasıyla yola 
çıkan Bayraklı Sanat ve Müzik 
Akademisi, vatandaşlardan da 
büyük ilgi gördü. İki haftalık duyu-
rular sonunda bin 594 kişi atölyele-
re katılmak için başvuru yaptı. 

7’DEN 70’E KURS İMKANI

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar 
Sandal “Bayraklı Sanat ve Müzik 
Akademisi’ni kurarak tüm atölye-
lerimizi tek çatı altında topladık. 13 
farklı branşta açacağımız kurslarla 
çocuklarımızın ve gençlerimizin 
kişisel gelişimine katkı sağlama-
yı hedefliyoruz. Yetişkinler için 
de hobi kursları düzenliyoruz. 
İnanıyoruz ki; vatandaşlarımız bu 
kurslarda  ‘BASAMAK’ları teker 
teker çıkacak ve Türkiye’ye örnek 
olacak. 7’den 70’e her Bayraklılıyı 
atölyelerimize katılmaya bekliyo-
ruz” dedi.

HANGİ KURSLAR
AÇILACAK?

BASAMAK çatısı altında açılacak 
olan Herkes İçin Matematik, Gitar, 
Bağlama, Satranç, Piyano, Drama, 
Halk Dansları, 7’den 70’e Felsefe, 
Görsel Sanatlar, Ritm, Mahalle Ko-
rosu, Keman ve Mandolin atölyeleri 
hem çocuklara hem de yetişkin-
lere eğlenme ve öğrenme imkanı 
sunacak.

YAZ KONSERİYLE BÜYÜLEDİ
Bayraklı Mandolin Orkestrası

Bayraklı Belediye-
si’nin TOBAV işbirli-

ği ile hayata geçirdiği 
Bayraklı Mandolin 
Orkestrası, Yaz Konseri 
ile büyüledi. 

KONSERE GÜRER
AYKAL DA
KATILDI

Türkiye’de, bir ilçe 
belediyesi bünyesinde 
kurulan ilk mandolin 
orkestrası olma özelliği 
taşıyan Bayraklı Be-
lediyesi Mandolin Or-
kestrası, Yaz Konseri ile 
bir kez daha büyüledi! 

Tarihi İZDOB Elhamra
Sahnesi’nde

gerçekleşen konsere 
sanatseverler büyük 
ilgi gösterdi. Şef La-
lecan Özay Muzaffer 
yönetimindeki konserin 
solistliğini Soprano 
Ayşe Şener Özmen 
üstlendi. Vals, tango, 
napoliten, sirtaki ve 
film müzikleri beğeni 
kazandı. Geceye; Be-
lediye Başkanı Serdar 
Sandal, eşi Aylin San-
dal, orkestranın sanat 
yönetmeni ve dünyaca 
ünlü Şef Gürer Aykal, 
CHP Bayraklı İlçe Baş-
kanı Didem Gültekin, 
TOBAV İzmir Şube 
Başkanı Hale Gökalp 
Sezer ve çok sayıda 
sanatsever katıldı.

GURUR
DUYUYORUZ

Bayraklı Belediye Baş-
kanı Serdar Sandal, 
“Belediye bünyemizde 
TOBAV iş birliğiyle 
‘Mandolin Orkestrası’nı 
yeniden bir araya ge-
tirmenin mutluluğunu 
ve gururunu yaşıyoruz. 
Büyüyerek, mandolini 
her kesime sevdirerek 
yolumuza ve konser-
lerimize devam ede-
ceğiz. Sanatçılarımıza 
ve dünyaca ünlü Şef 
Gürer Aykal’a emekle-
rinden dolayı teşekkür 
ediyoruz” dedi.

Vatandaşların 
kitaplara daha 

kolay ulaşımını 
sağlamak ve kitap 
okuma alışkanlığını 
artırmak için çalış-
malarını sürdüren 
Bayraklı Belediyesi, 
Değirmen Kafe’yi 
‘Kitap Kafe’ olarak 
yeniden tasarla-
dı. Tesis içerisinde 
yüzlerce farklı kitabın 
bulunduğu bir kitap-
lık ve okuma alanları 
oluşturuldu. 

KİTAP OKUYANA 
ÇAY ÜCRETSİZ

Bünyesindeki sosyal 
tesis ve kafeterya-
ları ‘Kitap Kafe’lere 
dönüştürmeyi, bu 
sayede okuma 
alışkanlığını artır-
mayı hedefleyen 
Bayraklı Belediyesi, 
ilk uygulamasını 
Değirmen Kafe’de 
yaptı. Vatandaşla-
rın uğrak mekanları 
arasında bulunan 
kafenin iç tarafında 

bulunan kapalı alan 
Kitap Kafe olarak 
yeniden tasarlandı. 
Yüzlerce farklı kitap 
yerleştirildi ve okuma 
alanları oluşturuldu. 
Bayramla birlikte 
kullanıma sunulan 
Kitap Kafe, vatan-
daşların da büyük 
beğenisini kazandı. 
Kitap okumaya teşvik 
etmek amacıyla, 
Kitap Kafe’yi kulla-
nan vatandaşlara 
ücretsiz çay hizmeti 
verileceği belirtildi.
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YETKİ ÇOCUKLAR VE 
GENÇLERİMİZİN !

Çocuk ve Gençlik Meclisleri Bayraklı’da toplandı

Dünya Çocuk ve Gençlik Ken-
ti’vizyonu doğrultusunda örnek 

projeleriyle fark yaratan Bayraklı 
Belediyesinde Çocuk Meclisi 
9’uncu kez toplandı. Meclis Salo-
nunda bir araya gelen çocuklar, 
Başkan Serdar Sandal’a kentle 
ilgili talep ve önerilerini ileterek 
akıllarındaki soruları yöneltti. Baş-
kan Sandal, “Sizden gelen fikirler 
Bayraklı’ya ışık olacak. Bu kentin 
temellerini sizinle birlikte ataca-
ğız ve yeni bir kenti birlikte inşa 
edeceğiz. Bize projelerinizi getirin, 
siz hayal edin biz mümkün olanları 
hayata geçirelim” dedi. 

 
Bayraklı Belediyesi Çocuk Meclisi 
üyeleri, Bayraklı Belediye Başkanı 
Serdar Sandal ile buluştu. 8 oturum 
boyunca birlikte hareket etme, 
tanışma, grup oyunları, demok-
ratik karar alma süreçleri, ilçenin 
ihtiyaçlarının belirlenmesi, komis-
yonların ve üyelerinin seçilmesi 
gibi konularda fikir alışverişinde 
bulunan çocuklar son oturumda ise 
Bayraklı ile ilgili hayal ettikleri pro-
jeleri Başkan Sandal ile paylaştı. 
Çocukları tek tek dinleyerek talep 
ve önerilerini, projelerini dinle-
yen Sandal, çocukların istekleri 
doğrultusunda parklarda, yollarda, 
yapılması gerekenlerle ilgili bürok-
ratlarına talimatlar verdi.

 
FİKİRLERİNİZ BAYRAKLI’YA 
IŞIK OLACAK

Başkan Sandal, “Bayraklı ile ilgili 
hayalimiz var’ Bu kenti çocukları-
mız, gençlerimiz ve tüm bileşenlerle 
beraber yönetmek istiyoruz. Ortak 
karar alıp ihtiyaçları doğru belirler-
sek, doğru işlerle daha çağdaş ve 
modern bir Bayraklı’ya kavuşmuş 
oluruz. Nihai hedeflerimizden 
biri Bayraklı’yı ‘Dünya Çocuk Ve 
Gençlik Kenti’ yapmak. Bu proje ile 
birlikte Bayraklı’yı dünyaya tanıta-
cağız. Dünyanın farklı ülkelerindeki 

çocukları Bayraklı’ya davet edece-
ğiz. Burada festivaller, aktiviteler, 
sanat, kültür, bilim olimpiyatları 
düzenleyeceğiz ve kentimizi hayal-
lerinizle birlikte dünyaya tanıtaca-
ğız. Sizden gelen fikirler Bayraklı’ya 
ışık olacak. Yollarda, parklarda, 
sosyal alanlarda, yeşil alanlarda 
ne olması gerektiğine sizler karar 
vereceksiniz. Bize projelerinizi 
getirin, siz hayal edin biz mümkün 
olanları hayata geçirelim” dedi. 

 
ÇOCUKLAR ÖNERİLERİNİ 
İLETTİ

Çocuk Meclisi üyesi çocuklar ise 
genel olarak parklar, geri dönü-
şüm, çevre ve doğaya duyarlı ça-
lışmalar, bilim ve sanat etkinlikleri, 
sosyal yardımlar ile etüt merkezleri 
gibi konularda taleplerini iletti. 
Çocuklar, “Parklara kedi ve köpek 
evleri, mama ve su kapları yer-
leştirilmeli, geri dönüşüm kutuları 
yaygınlaştırılmalı, park olmayan 
yerlere park yapılmalı, eskiyen 
oyun grupları yenilenmeli, eğlenceli 
aktiviteler yapılmalı gibi taleplerde 
bulundu.

ÇOCUKLAR HAYAL EDECEK, 
BELEDİYE YAPACAK

Bayraklı Belediyesi bünyesinde 
kurulan Çocuk ve Gençlik Meclis-
leri, çocukların ve gençlerin yerel 
yönetim sürecine katılmasını sağladı. 
Meclislerde yer alan ve sayıları 
300’ü bulan çocuklar ve gençler, 
ilçe genelinde yapılan yeni park 
alanlarında, kültürel etkinliklerin ve 
sportif faaliyetlerin belirlenmesinde 
karar verici konumuna geldi. Düzenli 
olarak toplanan meclislerde yer 
alan üyeler, kendi mahallelerindeki 
eksikleri tespit ediyor, projelendiriyor 
ve belediyeye sunuyor. Uygulanabilir 
bulunan projeler, belediye birimleri 
tarafından değerlendirilerek hayata 
geçirilecek. Yıl boyunca yapılacak 
olan parklar Çocuk Meclisi’nin ona-
yından geçecek. Kültürel ve sportif 
projeler de Gençlik Meclisi’ne danışı-
larak yapılacak. Böylelikle Bayraklılı 
çocuklar ve gençler, yaşadıkları ilçe-
nin karar alma mekanizmalarında da 
söz sahibi olacak.

“DÜNYA ÇOCUK VE GENÇLİK 
KENTİ BAYRAKLI”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar 
Sandal, “Geleceğin Bayraklısını 
birlikte yaratmak, çocuklarımızın ve 
gençlerimizin hayalleri ile ilçemizi 

şekillendirmek istiyoruz.  Yarınla-
rın teminatı olan çocuklarımızın, 
toplumsal yaşama ve yerel yönetim 
sürecine daha çok katılması, ken-
dilerini ilgilendiren konularda karar 
mekanizmalarının başında olması 
son derece önemli. Meclislerimiz 
sayesinde parklardan yollara, eği-
timden kültür sanat ve spora kadar 
hayatın her alanında çocuklarımızın, 
gençlerimizin sözü ve izi olacak. Bu 
meclisler, Dünya Çocuk ve Genç-
lik Kenti Bayraklı vizyonumuzun ilk 
aşaması. Yakın zamanda, dünya 
çocuklarını Bayraklımıza getirmeyi, 
ortak festivaller ve projeler gerçek-
leştirmeyi umuyoruz” dedi.
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GERİ DÖNDÜ !
TV Bek yeni yüzüyle

Bayraklı Belediyesi tarafından pande-
mi yasaklarında hayata geçirilerek-
Türkiye’ye örnek olan
“eğitim projesi” TV BEK, yenilenen yüzü 
ile youtube kanalı üzerinden çevrimiçi 
eğitimlerine
başladı. LGS ve YKS’ye hazırlanan 
öğrenciler için Milli Eğitim müfredatına 
uygun hazırlanan ve
animasyonlarla desteklenen ders 
videoları TV BEK Youtube kanalına 
yüklendi. Bayraklı
Belediye Başkanı Serdar Sandal 
“Yenilenen yüzü ve ders içerikleri ile 
öğrencilerimizin eğitim
hayatlarına katkı sağlıyoruz. Çocuk-
larımız eksik kaldıkları derslere istediği 
zaman ulaşabiliyor,
diledikleri anda etüt imkanına kavuşu-
yor” dedi. 

DERS VİDEOLARI İLGİYLE
KARŞILANDI

Bayraklı Belediyesi, pandemi
yasakları sürecinde televizyon 
kanallarında yayınlanmak üzere 
hayata geçirdiği TV BEK’i, yeni 
eğitim
öğretim sürecine göre yeniden 
projelendirdi. TV BEK, paylaşım 
sitesi youtube üzerinden
yayınlarına başladı. Kanala 
yüklenen 20 şer dakikalık eğitim 
videoları öğrenciler tarafından
ilgiyle karşılandı. Milli Eğitim müf-
redatına uygun olarak hazırlanan 
ders videolarının sürekli
güncelleneceği belirtildi. TV BEK 
youtube kanalında, LGS ve YKS 
öğrencileri için hazırlanan
ders videolarının yanı sıra, reh-
berlik ve psikolojik danışmanlık 
videoları da yayınlanacak.
Öğrenciler, eksik kaldıkları ya da 
geliştirmek istedikleri ders konula-
rını TV BEK videoları ile

istedikleri yerde ve diledikleri 
zamanda izleyebilecek.

NİTELİKLİ EĞİTİME KOLAY 
ULAŞIM

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar 
Sandal “Pandemi sürecinde yüz 
yüze eğitime ara
verilmesiyle, Tür-
kiye’de internet 
üzerinden eği-
time geçen ilk 
belediye olduk. 
Sonrasında
Televizyon ka-
nalı aracılığıyla 
bu eğitimleri, 
evinde internet ve 
bilgisayar olmayan
çocuklarımıza 
ulaştırdık. Sosyal 
Etkinlik Mer-
kezimizin 
öğret-
menleriyle 

başlattığımız TV BEK
sayesinde öğrencilerimizin eğitim-
den geri kalmamalarını sağladık. 
Şimdi de TV BEK’i Youtube
kanalımıza taşıdık. Animasyonlarla 
desteklenen ders videolarımızla, 
öğrencilerin eksiklerini
tamamlamayı hedefliyoruz. “dedi.

MAKALE YARIŞMASINDA
BİRİNCİLİK ALDI
İLÇENİN GURURU OLDU !

Bayraklılı öğrenciden Harvard başarısı

Bayraklı Belediyesi Gençlik Meclisi Üyesi 
Gülsün Yaz Soydan, Harvard Üniver-

sitesi Mezunlar Derneği tarafından yılda 
bir kez düzenlenen Makale Yarışması’nda 
birincilik kazanarak Bayraklı’nın gururu 
oldu. “Ülkenizdeki Kadın Sorunları” baş-
lığıyla tek kategoride açılan yarışmada, 
Türkiye’deki kadın cinayetlerini ele alan 
Soydan, konunun hukuki boyutları ve top-
lumsal farkındalık yönünden zenginleş-
tirdiği makale ile zirveye çıktı, sertifikasını 
Başkan Serdar Sandal’a getirdi. Başkan 
Sandal “Bayraklı, başarılı gençleriyle fark 
yaratıyor. Desteğimizi her zaman sürdüre-
ceğiz” dedi.

 “HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal 
“Bayraklı olarak başarılı gençlerimizle fark 
yaratmaya, örnek olmaya devam edi-
yoruz. Gençlik Meclisi Üyemiz Gülsün Yaz 
Soydan’ın Harvard Mezunlar Derneği’nin 
yarışmasında elde ettiği başarı ailesi ka-
dar bizleri de gururlandırdı. Yürüdüğü bu 
güzel yolda kendisine her zaman destek 
olacağız çünkü gelecek, gençlerimizin ve 
biz Bayraklı’yı gençlerimizin, çocuklarımı-
zın hayalleri üzerine inşa edeceğiz. Başa-
rılarının devam etmesini diliyorum” dedi.
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HAYALLERİNE KAVUŞTULAR
Sosyal Etkinlik Merkezi’nden LGS ve YKS başarısı

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Mer-
kezi’nde ücretsiz eğitim alarak Liselere 

Giriş Sınavı’na (LGS) katılan 240 öğrenci-
nin tamamı ve Yükseköğretim Kurumları 
Sınavı’na (YKS) giren öğrencilerin, yüzde 
72’si 4 ve 2 yıllık üniversitelere yerleşme 
başarısı yakaladı. Öğrenciler, Türkiye 
genelinde nitelikli okullarda eğitim alma 
hakkı kazandı. Başkan Sandal, tüm
öğrencileri tebrik ederek, başarılar diledi.

 
3 ÖĞRENCİDEN TÜRKİYE
DERECESİ

LGS sonuçlarına göre Bayraklı Belediyesi 
Sosyal Etkinlik Merkezi öğrencilerinden 
Ömer Uğur Demir 484,14 puanla Türkiye 
genelinde yüzde 0,28’lik dilime girerek 
en başarılı öğrenci oldu. Nisa Nur Budak 
482,93’lük puanıyla yüzde 0,33’lük dilime 
girmeyi başardı. Ferhat Yaycı ise 458,29 
puanla yüzde 2’lik dilimde yer aldı. 
Bunun dışında birçok öğrenci yüzde 5’lik 
ve 10’luk dilime girmeyi başardı. İlçenin 
gururu olan öğrenciler, istedikleri liselerde 
eğitim alma hakkı kazandı.

98 ÖĞRENCİ ÜNİVERSİTELERE 
YERLEŞTİ

Öte yandan eğitim alanındaki yatırımları 
ve öğrencilere destekleriyle örnek olan 
Bayraklı Belediyesinde, Sosyal Etkin-
lik Merkezi aracılığıyla ücretsiz eğitim 
alan öğrencilerden 115’i YKS yerleştirme 
sonuçlarına göre hayallerindeki üniver-
sitelerde eğitim alma hakkı kazandı. Bu 
kapsamda 58 öğrenci lisans, 57 öğrenci 
ön lisans programlarına yerleşti. Türkiye 
genelinde nitelikli üniversitelerde eğitim 
alma hakkı kazanan öğrenciler, Tıp, 
Mühendislik, Mimarlık, Eczacılık, Hemşi-
relik gibi bölümleri ve eğitim fakültelerini 
tercih etti.

ONLARIN BAŞARISI BİZİM
MUTLULUĞUMUZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 
“Bayraklı’nın yarınları olacak çocukları-
mızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak 
için var gücümüzle çalışıyoruz. Onların 
başarısı bizim gurur kaynağımız olu-
yor. İlk günden itibaren verdiğimiz sözü 
tutuyoruz ve ilçemizde ekonomik sorunlar 
nedeniyle eğitimlerinde sıkıntı yaşa-
yan her çocuğumuza destek oluyoruz. 
Çabalarımızın karşılığını çocuklarımızın 
başarılarıyla almak sevincimizi daha 
da katlıyor. Tüm öğrencilerimizi kutluyor, 
eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” 
dedi. YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Ayda Bebek Anaokulu’nda

Bayraklı Belediyesi bünye-
sinde geçen yıl eğitim ve 

öğretim hayatına adım atan 
Ayda Bebek Anaokulu için 
yeni dönem başlıyor.
Türkiye’de ilk kez uygulanan 
eğitim modeliyle örnek olan 
eğitim yuvası, yeni öğrencile-
rini kabul etmeye hazırlanıyor. 

“HAYDİ ÇOCUKLAR 
KREŞE !”

Bayraklı Belediyesi tarafından 
Çamkıran’da tamamlanarak 
geçtiğimiz dönem hizmete 
açılan 11 sınıflı Ayda Bebek 
Anaokulu, yeni öğrencilerini 
bekliyor. Geçtiğimiz dönemde 
Milli Eğitim Bakanlığı 
müfredatına göre eğitim 
vermeye başlayan ve modern 
yapısıyla veliler tarafından da 
beğeni kazanan eğitim yuva-
sında, sınavla ve liyakata da-
yalı olarak belirlenen uzman 
eğitmenler görev yapıyor. 
Toplam 199 öğrenci kapasitesi 
bulunuyor. 

Randevu sistemiyle yapılan iş-
lemler için 477 20 00 numaralı 
telefon numarasından kayıtla 
ilgili bilgi alınabiliyor.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK 
EĞİTİM MODELİ

Bayraklı Belediye Başkanı 
Serdar Sandal, “Ayda Bebek 
Anaokulumuzda Bayraklı’ya 
özel bir eğitim modeli ile Türki-
ye’de bir ilki gerçekleştirmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni 
dönemde yeni öğrencilerimizi 
kabul edeceğiz. Bağımsız 
sınavla, liyakat esasına göre 
seçilen öğretmenlerimizle, 
Türkiye’ye örnek bir eğitim 
modelini hayata geçirdik. Ai-
lelerimizin memnuniyeti bizi de 
gururlandırıyor. Çocuklarımızı 
ve ailelerimizi eğitim yuvamıza 
bekliyoruz” dedi.
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BAYRAKLI
ULUSLARARASI
GENÇLİK
ÇALIŞTAYI

Bayraklı Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslara-
rası Gençlik Çalıştayı Avrupa’nın 9 ülkesinden 40 öğrenciyi bir 

araya getirdi. 4 gün boyunca farklı çalışma atölyelerine katılan, 
ülkemizin kültürel değerlerine yönelik eğitimler alan gençler, tüm 
dünyaya barış mesajı verdi. Çalıştay kapsamında hazırlanarak, yerli 
ve yabancı 60 öğrencinin imzasını taşıyan Barış Bildirisi Değirmen 
Kafe’nin bahçesinde anıtlaştırıldı. Gençler, Anıl Piyancı konseri ile 
doyasıya eğlendi. Başkan Sandal “Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti 
Bayraklı’dan tüm dünyaya barış dileklerimizi gönderdik. Seneye 
yine bekleriz” dedi.
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BAYRAKLI’DAN YÜKSELDİ !
“Barışın Sesi”

BARIŞ BİLDİRİSİ ANITLAŞTIRILDI

Bayraklı Belediyesi’nin AEGEE İzmir, 
Summer Üniversity ve DİDER işbirliği ile 
bu yıl ilk kez gerçekleştirdiği Uluslararası 
Gençlik Çalıştayı 4 gün sürdü. 9 farklı 
ülkeden 40 yabancı öğrenci ve Bayraklı 
Gençlik Meclisi’nin üyelerinin katılımıyla 
onlarca eğitim atölyeleri düzenlendi. Ya-
bancı öğrencilere Türk kültürünü yansıtan 
konularda eğitimler verildi. Çalıştayın 
sonunda, 60 öğrencinin imzasını taşıyan 
Barış Bildirisi hazırlandı. Türkçe ve İngi-
lizce olarak tasarlanan bildiride dünya 
genelindeki açlıkla mücadele, sağlık 
ihtiyaçları, iklim sorunları ve toplumsal 
cinsiyet eşitliği konularına dikkat çekildi. 
Anıt haline getirilen bildiri Değirmen Ka-
fe’nin bahçesine yerleştirildi. Açılışı; Bele-
diye Başkanı Serdar Sandal, CHP Gençlik 
Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, 

İlçe Başkanı Didem Gültekin ve yabancı 
gençler birlikte yaptı. Açılışın ardından 
Avrupalı öğrenciler, Başkan Sandal’ı ma-
kamında ziyaret ederek bildirgenin plaket 
halini takdim etti.
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DÜNYAYA DUYURACAĞIZ !
Gençlerimizin sesini

29

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Dünya Gençlik ve Çocuk Kenti Bayrak-
lımızda, çok özel bir çalıştaya imza attık. Avrupalı gençlerimizi ilçemizde ağırla-

manın, kalıcı izler bırakmanın mutluluğunu yaşadık. Çocuklarımızla, gençlerimizle, 
dinamizmimiz ve vizyonumuzla Bayraklı’yı dünya kentine dönüştüreceğiz” dedi.

ANIL PİYANCI İLE EĞLENDİLER

Bayraklı Uluslararası Gençlik Çalıştayı ünlü şarkıcı Anıl Piyancı konseri ile son buldu. 
Bayraklı sahilini tıka basa dolduran gençlerin coşkusu, başarılı rapçinin sahne perfor-
mansıyla arttı. Binlerce genç hep bir ağızdan şarkılara eşlik ederek, doyasıya eğlendi.

Başkan Sandal,
Avrupalı gençler tarafından 

imzalanan
Barış Bildirgesini,

CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu’na

takdim etti.



RENKLİ KAPANIŞ
BASAMAK Yaz Okulları’na

Bayraklı Belediyesinin, BASAMAK çatısı 
altında 8 branştaki yaz kursları muh-

teşem şölenle sona erdi. 4 haftalık eğitim 
sonrası öğrenciler, kapanış töreninde 
müzikli gösteriler ve danslarla hünerle-
rini sergileyerek, ailelerini gururlandırdı. 
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 
“Çocuklarımız yaz okulunu çok sevdi. 
Bilim, sanat, kültür kurslarımıza seneye de 
devam edeceğiz” dedi.

120 ÇOCUK GÖSTERİ SUNDU

Bayraklı’da her yıl binlerce vatandaşı 
kültür-sanat kurslarında bir araya getiren 
Bayraklı Belediyesi, BASAMAK çatısı al-
tında topladığı yaz okullarına muhteşem 
final yaptı. 120 öğrencinin katıldığı yaz 
okulları kapanış gösterisinde çocuklar; 
astronomi ve uzay, felsefe, dans, ritm, 
ekoloji, eğlenceli İngilizce, görsel sanatlar 
ve oyun içinde müzik kurslarında öğ-

rendiklerini sahnede sergiledi. Bayraklılı 
çocuklar, müzikli dans gösterileri ve ritm 
performansıyla izleyenlerden tam not 
aldı. Postacılar, İsmet İnönü Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleşen etkinlikte aileler de 
çocuklarını beğeniyle izledi. Eğitmenleri 
ve gösterileri ayakta alkışlayan aileler, 
büyük şenliğe danslarla eşlik etti.

SENEYE GÖRÜŞÜRÜZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal 
“Çocuklarımızın hayatlarına olumlu 
anlamda dokunabilmek bizim için çok 
önemli. Onların yaz tatillerini verimli 
geçirmelerini, eğlenirken öğrenmelerini 
amaçlıyoruz. Bu kapsamda kurslarımıza 
önümüzdeki yıllarda da devam edece-
ğiz” dedi.
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ÇOK SEVDİ !
Bayraklılı Çocuklar Bu Şenliği

Bayraklı Belediyesinin mahallelerde 
düzenlediği Çocuk Şarkıları Şenliği 

renkli görüntülere sahne oldu. Yüzlerce 
çocuğu bir araya getiren etkinliklerde 
çocuklar hep bir ağızdan şarkılar söy-
leyip, dans etti. Başkan Serdar Sandal 
“Bayraklı’da çocuklarımızı sanatla iç 
içe yetiştirmek istiyoruz. Çocuk
Şarkıları Şenliği’ni bu nedenle
önemsiyoruz. ” dedi.

Bayraklı Çocuk Korosu’nu kurmak için 
hazırlıklarına başlayan Bayraklı Bele-
diyesi, ilk adımı Çocuk Şarkıları Şenliği 
ile attı. 6 farklı mahallede planlanan 
şenlik kapsamında konserler düzen-
lendi. Etkinliğe katılan çocuklar hep 
bir ağızdan şarkılar söyledi, dans etti. 
Çocuklara limonata ve pamuk şeker 
de ikram edildi.
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EVDE HASTA BAKIMININ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ !

6 BİN KİŞİYE
HASTA NAKİL HİZMETİ

Bayraklı Belediyesi ve Eşrefpaşa Hatanesi’nden iş birliği:

Bayraklı Belediyesinden

Sağlık alanındaki çalışmalarıyla fark yaratan 
Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Beledi-

yesi Eşrefpaşa Hastanesi ile iş birliği protokolü 
imzaladı. Buna göre evde verilen ücretsiz sağlık 
hizmetlerinin kapsamı genişletildi. Önceden sa-
dece yönlendirmeler yapılabilen hastaların artık 
pansumanları, yara tedavileri iki sağlık kuruluşu 
doktorları tarafından organize edilerek, reçe-
teleri yazılabilecek. Bayraklı Belediye Başkanı 
Serdar Sandal, “İmzaladığımız protokol ile sağlık 
kuruluşlarına gitmekte zorlanan vatandaşla-
rımızın tedavilerini evlerinde gerçekleştirerek 
gerekli durumlarda da Eşrefpaşa Hastanesi’ne 
nakillerini sağlayacağız” dedi.

EVDE TEDAVİ, RAPOR VE REÇETE 
İMKANI

Bünyesindeki iki sağlık evi ve 6 ağız-diş kliniği 
ile her yıl binlerce ilçe sakinine ücretsiz sağlık 
hizmeti veren Bayraklı Belediyesi, İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi ile iş 
birliği protokolü yaptı. Bu kapsamda 75’inci 
Yıl Mahallesi’ndeki sağlık evi içine yeni doktor 
odası yapılacak ve burası evde bakım hizmetinin 
hareket noktası olacak. Bayraklı Belediyesi ve 

Eşrefpaşa Hastanesi iş birliği protokolü gereği 
görevli doktorlar ev ziyaretlerinde; sağlık kuru-
luşlarına gidemeyen, yatalak, engelli veya yaşlı 
hastaların yara bakımlarını, pansumanlarını, 
enjeksiyonlarını yaparak ilaçlarını yazabilecek ve 
kronik hastalıklarla ilgili rapor düzenleyebilecek. 
Evde sağlanamayan hizmetler için de Eşrefpaşa 
Hastanesi’ne nakil işlemleri ücretsiz gerçekleş-
tirilecek. Bu hizmetten faydalanmak isteyenler 
mesai saatleri içinde 0232 353 17 32 ve 0232 341 
31 31 telefon numaralarından randevu ve bilgi 
alabilecek. 

BAYRAKLI’DA ‘HERKES İÇİN SAĞLIK’

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal 
“Toplum sağlığı öncelikli konularımızdan biri. 
Vatandaşlarımızın ücretsiz, eşit ve adil sağlık 
hizmetlerinden faydalanmasını önemsiyoruz. 
Bu kapsamda sağlık kuruluşlarına gitmekte 
zorlanan yaşlı, yatalak, veya engelli yurttaşla-
rımıza evlerinde verdiğimiz sağlık hizmetlerinin 
kapsamını Eşrefpaşa hastanemizle yaptığımız iş 
birliği kapsamında genişlettik. Bayraklı’da herkes 
için sağlık parolasıyla hizmetlerimizi büyüterek 
sürdürüyoruz” dedi.

Bünyesindeki iki sağlık evi ve 6 
ağız-diş kliniği ile her yıl binlerce 

ilçe sakinine ücretsiz sağlık hizmeti 
veren Bayraklı Belediyesi, hasta nakil 
ambulanslarıyla da yaşlı ve yata-
lak hastaların sağlık kuruluşlarına 
transferini sağlıyor. Bu kapsamda son 
3 yılda yaklaşık 6 bin hastayı çeşitli 
sağlık kuruluşlarına götürüp, getiren 
sağlık ekipleri, zorlu hava şartları ve 
dik eğimli yollarda büyük özveriyle 
görev yapıyor.

KUSURSUZ HİZMET

Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri 
Müdürlüğü, son 3 yılda 6 bin hastayı 
ambulansla sağlık kuruluşlarına 
taşıdı. Bayraklı sınırları içinde ikamet 
eden ve hastanelere gitmekte zorluk 
çeken hastalar, deneyimli sağlık 
personelleriyle evden hastaneye gö-
türülürken, tedavinin ardından tekrar 
evlerine bırakılıyor. Bayraklı Belediyesi 
Ambulans Servisi’nde 3 hasta nakil 
ambulansı, 7 sağlık personeli ve 4 
hekimle hizmet veriliyor. 



33

YENİ BRANŞ YENİ DERECE !

HEM EĞLENİYOR
HEM ÖĞRENİYORLAR !

Bayraklı Belediyesi’nden

Bayraklı’da yüzme kursu heyecanı

Bayraklı Belediyesinden

Spor alanındaki dereceleriyle katıldığı 
turnuvalarda fark yaratan Bayraklı 

Belediyesi, başarılarına bir yenisini 
daha ekledi. Yeni açılan karate bran-
şında iller arası düzenlenen turnuvaya 
katılan Bayraklılı sporcular 1’i altın 9 
madalya kazandı. Sporun her alanına 
desteklerin süreceğini belirten Başkan 
Serdar Sandal, sporcuları tebrik etti.

Karate İzmir İl Temsilciliği tarafından 
Katip Çelebi Üniversitesi Spor Komplek-
si’nde düzenlenen 15 Temmuz Demok-
rasi ve Milli Birlik Günü İzmir İller Arası 
Karate Şampiyonası’na Türkiye genelin-
den 600 sporcu katıldı. Bayraklı Beledi-
yesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, 
yeni açılan karate branşında da farkını 
ortaya koydu. Çekişmeli müsabakalar-
da Bayraklılı sporcular 1 altın, 2 gümüş, 
6 bronz madalya kazandı. Bayraklı’nın 
başarılarını büyüten sporcular, ilçenin 
gururu oldu.

BAYRAKLI SPORDA DA İZMİR’İN 
KALBİ OLACAK

Sporun Bayraklı’da farklı bir yeri ve 
öneminin olduğunu vurgulayan Bay-
raklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 
“Çocuklarımız, fırsat verildikçe sporun 
her branşında elde ettikleri derecelerle 
neleri başarabileceklerini bize göste-
riyor. Tekvando, atletizm, güreş gibi 
branşlarda kazanılan şampiyonluklar 
ve madalyalarla göğsümüzü kabartan 
tüm sporcularımızı kutluyor, başarılar 
diliyorum. Bayraklı sporda da İzmir’in 
kalbi olacak” dedi.

Düzenlediği kurslarda her 
yıl yüzlerce çocuğa yüzme 

öğreten Bayraklı Belediyesi, 
okulların kapanmasıyla birlikte 
öğrencileri Bayraklı Yüzme 
Havuzu’nda yeniden bir araya 
getirdi. Bayraklı Belediye Baş-
kanı Serdar Sandal “Çocukla-
rımızın yaz tatillerini keyifli ve 
kaliteli geçirmelerini, havuzda-
ki yüzme eğitimlerimizle hem 
eğlenip hem öğrenmelerini 
amaçlıyoruz” dedi.

Bayraklı’da ‘Yaz Spor Okulları’ 
kapsamında açılan yüzme 
kursuna yüzlerce çocuk akın 
etti. 24 mahalleden, 5-16 
yaş aralığındaki çocukların 
faydalandığı kurslar renkli gö-
rüntülere sahne oldu. Velilerin 
memnuniyetle karşıladığı kurs-
larda çocuklar, eğitime verilen 
arada bir yılın yorgunluğunu 

atarken, sıcak havalarda do-
yasıya havuz keyfi yaşadı. Kurs 
boyunca uzman eğitmenler 
ve cankurtaranların eşlik ettiği 
havuzdan cumartesi günleri 
10.00-18:00 saatleri arasında 
kadınlar, pazar günleri 10.00-
18.00 saatleri arasında ise 
aileler (Anne, Baba, 10 Yaş Altı 
Çocuklar) faydalanabiliyor. 

Hafta içi saat 17:00’dan 
sonra isteyen çocuklara veya 
yetişkinlere yönelik de bireysel 
eğitimler veriliyor. 

Kayıt için detaylı bilgi 477 20 
00 telefon numarasından 
alınabiliyor.
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KOCATEPE’DE ATATÜRK İMZASI !
Bayraklılı Gençlerden

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Afyon Kocate-
pe’ye yaptığı zafer yürüyüşüne katılan Bay-
raklılı gençler, bedenleriyle Atatürk’ün imzasını 
oluşturdu. Muhteşem görsel şölen, yürüyüşe 
katılan binlerce kişiden büyük alkış aldı. CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde 
Kocatepe’ye yürüyen Bayraklı Belediye Başkanı 
Serdar Sandal, “Bu vatan bizim. Onu korumak 
ve yüceltmek en temel görevimiz” dedi.
 
YÜRÜYÜŞ 6 SAAT SÜRDÜ

Otobüslerle Afyonkarahisar’a giden yüzlerce 
Bayraklılı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu öncülüğünde Kocatepe’ye yürüdü. İzmir’in 
kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünde İzmir 
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen or-
ganizasyona CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-

roğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç 
Soyer, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 
diğer ilçe belediye başkanları, CHP Bayraklı 
İlçe Başkanı Didem Gültekin, meclis üyeleri, ilçe 
yöneticileri, partililer ve binlerce vatandaş ka-
tıldı. İzmir’in çeşitli ilçelerinden Afyonkarahisar’a 
giden binlerce vatandaş sabah saatlerine kadar 
yaklaşık 18 kilometrelik yolu 6 saatte yürüyerek 
büyük taarruz emrinin verildiği Kocatepe’ye çıktı.

GENÇLERİN SÜRPRİZİ ALKIŞ ALDI

Yürüyüşte Bayraklılı gençlerin sürpriz gösterisi 
binlerce kişinin beğenisini kazandı. Yaklaşık 150 
genç bir araya gelerek, Atatürk’ün imzasını oluş-
turdu. Ortaya çıkan muhteşem görüntü yürüyüşe 
katılan binlerce yurttaş tarafından uzun süre 
alkışlandı.

BU VATAN HEPİMİZİN

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 
“Sabahın ilk saatlerine kadar sembolik olarak 
yürüyerek; o yoklukta ve çaresizlikte Türkiye’nin 
dört bir yanından gelen vatan evlatlarının ver-
diği zorlu mücadeleyi bir nebze de olsa hissettik. 
Bu ülke bedeller ödenerek, kanlar dökülerek 
kazanıldı. Bundan sonra da bize düşen görev; 
hep beraber kardeşçe ve dayanışma içinde 
ülkemizi, devletimizi, cumhuriyeti ve Atatürk 
devrimlerini sonuna kadar korumaktır. Çünkü bu 
vatan hepimizin” dedi.
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“VEGAN VE GLÜTENSİZ MENÜ” DÖNEMİ
Bayraklı Belediyesi Kafelerinde

Bayraklı Belediyesi sosyal tesislerinde, yeşil 
tabak sayısı arttı. Bu kapsamda hayvansal 

kaynaklı besinleri tüketmeyen müşteriler için 
diyetisyenler eşliğinde hazırlanan Vegan Menü, 
çeşitli rahatsızlıkları olan vatandaşlara yönelik 
de Glütensiz Menü hizmeti sunulmaya başlan-
dı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 
“Toplumun tamamına hitap ediyoruz. İsteyen 
herkesi yeni lezzetlerimizi tatmak için kafelerimi-
ze bekliyoruz” dedi.

5 TESİSTE HİZMET BAŞLADI

Lezzetli menüleri, kaliteli ve ekonomik hizmet 
anlayışından taviz vermeden Bayraklı’da ilçe sa-
kinlerine hizmet veren Bayraklı Belediyesi sosyal 
tesislerinde güncel menüye ek olarak ‘Vegan ve 
Glütensiz Yemek Menüleri’ eklendi. 

Kaliteli hizmetiyle uygun fiyatlara en seçkin 
lezzetleri sunan 10 Sosyal Tesisin 5’inde hazırla-
nan Vegan ve Glütensiz menüler, Havuz, Teras, 
Körfez, Mürdüm ve Değirmen Kafe’de
müşterilere sunulmaya başlandı. Diyetisyenler 
eşliğinde özel olarak hazırlanan menüde; Vegan 
Hamburger, makarna, pizza, tost ve Falafel 
seçenekleri bulunuyor. Talebe göre ilerleyen 
süreçte ürün çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.

KAFELERDE DİJİTAL DÖNEM
 
Öte yandan İzmir’in en güzel seyirlik manzara-
larına sahip 10 sosyal tesiste BAYBEL AŞ aracılığı 
ile vatandaşlara restoran ve kafe hizmeti veren 
Bayraklı Belediyesi, bu mekanlarda teması en 
aza indirerek, daha hızlı, güvenilir ve kaliteli 
hizmet anlayışını artırmak için dijital dönem 
başlattı. Bu kapsamda menüler, oluşturulan 
karekodlarla ziyaretçilere sunuluyor. Fiziksel 
teması en aza indirmek için oluşturulan yeni nesil 
menülere vatandaşlar telefonlarının kamerala-
rından karekodu taratarak ulaşabiliyor.

REZERVASYONLAR TEK NUMARADA

Tüm sosyal tesislerin rezervasyon işlemlerini tek 
telefon numarasında toplayan BAYBEL AŞ ilçe 
sakinleri için her türlü kolaylığı sağlıyor. İsteyen 
herkes 0232 724 98 98 telefon numarasından 
sosyal tesislere rezervasyon yaptırabiliyor.

SOSYAL TESİSLERİMİZE BEKLİYORUZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 
“Vegan beslenen vatandaşlarımızın gittikleri 
kafelerde yiyecek alternatifi bulamadığını bu 
yüzden de sosyal hayatlarının kısıtlandığı-
nı biliyoruz. Bu doğrultuda,  belediyemize ait 
sosyal tesislerde toplumun her kesimine hitap 
ederek, vegan menü servisine başladık. Ayrıca 
çeşitli rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımıza 
yönelik de glütensiz besinlerden oluşan menüler 
hazırladık. Bu konuda olumlu dönüşler almak bizi 
mutlu ediyor. İlgilenen herkesi kafelerimize davet 
ediyoruz” dedi.




