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Dağıtılan Belgeler:
İlçe Özet Raporu
İZBP Özet Tablo
İZBP Anketi

: 100
: 100
: 100

İZBP Özet Katalog
İZBP Cep Broşürü
İZKA Destek Broşürü
Projem İzmir Broşürü

: 100
: 100
: 100
:
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Katılımcıların Görüş, Öneri ve Talepleri - Anketler:
2010-2013 İzmir Bölge Planı’yla İlgili Görüş, Öneri ve Talepler:
• Herhangi bir görüş, öneri ve talep belirtilmedi.

İZKA ve Temel Faaliyetleriyle İlgili Görüş, Öneri ve Talepler:
• İZKA’nın tekrar sosyal kalkınmaya yönelik çağrı yapması gerektiği ve sivil toplum payının %
25’ten % 10’a çekilmesi talep edildi.

İlçeyle İlgili Görüş, Öneri ve Talepler:
• İZKA’nın tekrar sosyal kalkınmaya yönelik çağrı yapması gerektiği ve sivil toplum payının %
25’ten % 10’a çekilmesi talep edildi.
• Belediye Başkanı, sanayinin olmamasının bir fırsat olduğunu, bu sayede Narlıdere’nin bir konut
çekim merkezi olarak geliştiğini, mevcut gecekondu alanları için dönüşüm projeleri yapıldığını,
bu projelerde vatandaşlar, STK’lar ve kanaat önderleri ile görüşüldüğünü ve sosyal destek
alındığını da ifade etti.
• Aynı şekilde, deniz ulaşımına ağırlık verilmesi gerektiği ve bunun da İzmir Büyükşehir Belediyesi
yetkisinde olduğunu söylendi.
• Belediye Başkanı ayrıca, tarım alanlarının imara açılması söz konusu olmadığını, otoban altı
bölgenin korunmasının belediye tarafından yapılan koruma planı sayesinde olduğunu, altyapı
eksikliğinin sadece gecekondu bölgesinde var olduğunu, onun dışında altyapı eksiği olan bölge
bulunmadığını, bu alanlardaki planlara yönelik itirazların, yargı süreçleri uygulamaları
geciktirdiğini belirterek yeşil alan miktarının Narlıdere’de standartların üzerinde bulunduğunu
belirtti.
• Bunlara ek olarak, Belediye Başkanı yer seçimi eleştirilen Küçük Esnaf Sitesi için altı yıllık
çalışma ile ancak çözüm bulunabildiğini; turizm açısından eski Prenses-şimdiki Kaya Otelinin
yanındaki şeridin 1/25.000 ölçekli planda turizm alanı olması yönündeki belediye taleplerinin
BŞB tarafından kabul edilmediğini, bu alanın İskân Dışı Alan olarak planlandığını, mevcut otelin
varlığı ve jeotermal bulunması burayı uygun turizm yapılaşması için uygun kıldığını, gerekirse
Turizm Bakanlığı nezdinde görüşme yapılacağını da söyledi.
• Son olarak, Belediye Başkanı tarafından Sahilevleri bölgesinde balıkçı barınaklarının daha
modern hale getirilmesi ve gazinoların yıkılması gibi hizmetler yapıldığını, bu konuların
Ulaştırma Bakanlığı yetkisinde olduğunu; sağlık tesisi yatırımı başlatıldığını ve inşaatın
durduğunu, kaymakamlık desteği ile hızlanması gerektiğini; Kılıçarslan İlköğretim Okulu
etrafındaki bölgede kamulaştırma sorunları olduğunu; Kadın Danışma Merkezi’nin sığınma
konusundaki talepleri İBB ile beraber çalışarak karşıladıklarını da ekledi.
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• Kaymakam Bey ise kentin sorunları için ortak konsensüs oluşturmak amacında olduklarını;
farklı kurumların desteği de gerekse hepsi için desteğe hazır olduklarını; merkezden daha fazla
kaynağı ilçeye çekmek için çalışabileceklerini; Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ilçelerinde bir
devlet hastanesi bulunmadığını, o yüzden Sahilevleri’ne böyle bir yatırım konulduğunu ancak 9
Eylül Üniversite Hastanesi yeterli olacak ise bu da görüşülebileceklerini dile getirdi.
• Kaymakam Bey tarafından ayrıca, ilçedeki önemli sorunlardan birinin 3 bin kişinin okuma
yazma bilmemesi olduğunu, Ali Onbaşı Deresi’nin ıslah edilip birkaç tesis yapılarak dağ yürüyüş
alanı olarak kullanılabileceğini, önceliğin sorun tespitinde bulunduğunu, planlama ve kurumlar
arası birlikte iş yapılması gerektiğini ifade etti.
• Bir meclis üyesi tarafından, tarım alanları kısıtlı olduğundan ve sanayi istenmediğinden,
hizmetler sektörünün öne çıktığı söylendi. Balçova’daki alışveriş merkezleri tarzı gelişme örnek
alınarak, cazibe merkezi yaratılabileceğinin ve Yukarı Köy’ün bir organik ürün satılan yere
dönüştürülebileceğinin altı çizildi.
• Bazı mahallelerde elektrik hatları ve yolların durumu konularında şikayetler olduğu söylendi.
• İZKA tarafından desteklenen ve engellilerle ilgili gerçekleştirilen projenin çok olumlu olduğu, bir
benzerinin yaşlılar için yapılabileceği, böylece insanların ihtiyaçlarını görmek için yaşlıları bakım
merkezine bırakabileceğini ifade edildi.
• Bir öğrenci yurdu yapılması da gerektiği de belirtildi.
• Temel olarak Narlıdere’de 3 sosyolojik grubun, villalarda oturan kent zenginleri, apartmanlarda
oturan orta sınıf emekli insanlar ve kent yoksullarının yaşadığı gecekondular şeklinde olduğu
belirtildi.
• Eğitim, sağlık ve turizm ile ilgili sıkıntıların söz konusu olduğu, okulların fiziki yapısı ve eğitim
donanımları iyileştirilebileceği, ayrıca okul öncesi eğitim ile ilgili çalışmalar yapılması gerektiği;
söylendi.
• Sağlık açısından, ilçede yataklı sağlık kuruluşu olmadığı, sağlık ocağı yıkılarak yerine yapılan
devasa binanın yataklı tedavi kuruluşu olması gerektiği ve aile hekimlerinin mahallelerde
olması gerektiği söylendi.
• Bir meclis üyesi, mutlaka bir meslek okulu açılması gerektiğini, ikametgaha göre çalışan
nüfusun oldukça düşük olduğunu, bazı mahallelerde yüksek suç oranlarına ilişkin çalışma
yapılması gerektiğini ve sahile ulaşımın güçleştiğini söyledi.
• Telekom müdürü tarafından iletişim altyapısı sanayi ve ticaretin gelişmesinde önemli olduğu,
fiber altyapısı pilot bölge olarak ilk Narlıdere’ye yapılacağını, şu anda 4-8 mbit olan internet hızı
16-32 mbit’e çıkacağını, TV yayınlarının bile bu yolla izlenebileceğini, anten kirliliğinin ortadan
kalkacağını ifade edildi.
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Anketlerdeki Somut Proje Önerilerinin 2010-2013 İzmir Bölge Planı’yla İlişkisi:

Anketlerdeki Somut Proje Önerileri:
SOSYAL KALKINMA
• Çocuk ve gençlere yönelik kurslar, kültürel faaliyetler gerçekleştirilebilecek bir merkez
kurulması önerildi.
• Üniversite öğrencilerine özellikle de kız öğrencilere yönelik bir yurt kurulması önerildi.
EKONOMİK KALKINMA
• Tematik organik tarım, mobilya ve tekstil ürünlerinin satışının yapılabileceği turizme yönelik
alan yaratılması önerildi.
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Değerlendirme – İlçede Takip Edilecek Konular:
Lansman Sürecinde Gündeme Getirilen Konular:
Ali Onbaşı Deresi’nin ıslah edilerek alternatif turizme açılması
İlgili Dış Paydaş: Belediye, Kaymakamlık, İl Özel İdaresi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü, vb.

Yukarı Köy’ün organik ürün satılan yere dönüştürülerek açılan stantlarda bir sokak konsepti içinde
tematik organik tarım, mobilya ve tekstil ürünlerinin satışının yapılabileceği turizme yönelik alan
yaratılması
İlgili Dış Paydaş: Belediye, Kaymakamlık, İl Özel İdaresi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, odalar ve borsalar, özel sektör vb.

Fiber altyapısı döşenmesinde pilot bölge seçilen ilçedeki yatırımın takip edilmesi
İlgili Dış Paydaş: Belediye, Kaymakamlık, Türk Telekom
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2010 - 2013 İzmir Bölge Planı’nda Belirtilen Konular:

Hava Kalitesinin Kontrolü ve İyileştirilmesinin Sağlanması
• Sanayide ve evsel ısıtmada yenilenebilir ve temiz enerji kullanımı desteklenecektir.
İlgili Dış Paydaş: Belediye, Kaymakamlık, İl Özel İdaresi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İl Çevre ve
Orman Müdürlüğü, Enerji Bakanlığı, ilgili STK’lar, özel sektör vb.

Sosyal İçermenin Güçlendirilmesi ve Yoksullukla Mücadele
• Sosyal Hizmetler İyileştirilecektir.
• Göçle Gelenlerin Kent Yaşamına Uyumu Sağlanacaktır.
• Yaygın ve mesleki eğitim, rehabilitasyon gibi hizmetleri yerinde ve katılımcı biçimde sunacak ve
sosyal yardımların etkin ve yerinde kullanımını sağlayacak Sosyal Destek Merkezi kurulacaktır.
İlgili Dış Paydaş: Belediye, Kaymakamlık, İl Özel İdaresi, SHÇEK, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı, ilgili STK’lar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, odalar, vb.
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