


Türkiye’nin İdari Yapısı 

Nüfus:  82 milyon 

81 il 

 



     İzmir 

       
Nüfus: 4.320.519 

● Türkiye’nin 3. büyük ili 

● 30 ilçe 

● 8.500 yıllık tarih 

 

Latince adı Smyrna olan İzmir, Ege Bölgesi'nin ortasında ve İzmir Körfezi çevresinde yer alır. Coğrafi konumu 

sebebiyle farklı bölgeler arasında bir geçiş noktası durumundadır. Bir ticaret ve liman kenti olan İzmir, 

kuruluşundan bu yana bu özelliğini hiç kaybetmemiştir. Bu özelliği sebebiyle farklı kültürlerin, yaşam tarzlarının, 

inançların bir arada yaşadığı bir hoşgörü kentidir. 8500 yıllık geçmişi ile büyük bir tarihe ve kültürel zenginliğe 

sahiptir. Konak, kentin merkez ilçesidir. 



Günümüzden Bugüne İzmir 

Yakın zamanlara kadar İzmir’in en eski yerleşim alanı 

olarak bilinen Bayraklı’daki Tepekule kazılarından elde 

edilen buluntular M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanmaktaydı. 

  

Athena Tapınağı ve yine Helen dünyasının çok odalı ev 

tiplerinin en eski örnekleri ve İon Uygarlığı’na ait en eski 

parke döşeli yol burada yapılan kazılarda ortaya 

çıkarılmıştır. 

1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun yoğun 

Türkmen akınlarına sahne olmasıyla birlikte İzmir ve 

çevresinde ilk kez Türk egemenliği görülmeye başlamıştır ve 

16 yıl egemenliğini sürdürmüştür. 

Bizans İmparatoru Leon, İzmir’i, İstanbul dışındaki 

kentlerin başkenti ilan etmiş ve bu süreçte İzmir’e ‘kendi 

kendini yönetebilen kent’ ünvanı verilmiştir. 

 



 

 

İzmir’in kentsel gelişimi, 17. yüzyıldan itibaren ivme 

kazanmıştır.  

 

Osmanlı İmparatorluğu’nda yerel yönetimlerin 

doğuşu genel olarak 19. yüzyılın ikinci yarısından 

sonra gerçekleşmiştir.  

 

Osmanlı Devleti 25 Kasım 1867’de İzmir’de bir 

belediye dairesi kurulmasına izin vermiştir. 

İzmir’de belediyenin resmen kuruluş süreci 25 

Kasım 1867 tarihinden itibaren başlamış, 1868 

itibariyle de gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla 

İzmir Belediyesi çalışmalarına başlamıştır.  



İzmir’de Ulaşım 

 

•1989 yılında ilk çalışmalarına başlanan İzmir Metrosu, toplam 10 

durak ile 2012 ‘de hizmete girmiş ve Temmuz 2014 itibariyle de 17 

durak olarak hizmet vermeye başlamıştır.  

 

 

 

•11 Nisan 2017'de hizmete girmiştir. Toplamda iki hattan 

oluşmaktadır.  

•33 durakla da hizmet vermeye devam etmektedir. 

 

 

 

•18 Ocak 2014 tarihinde hizmete giren bisim bir akıllı bisiklet 

kiralama sistemidir. Toplamda 34 istasyon, 735 park yeri ve 500 

bisikletle kısa süre içinde büyük ilgi görmüştür. 2018  yılı sonunda 1 

milyon 622 bin kullanıcıya ulaşmıştır. 



 

 

 

 
●Kurulduğu 1943 yılından beri hizmet veren Eshot, 1465 

adet otobüsü ile İzmir içi ulaşımı sağlamaktadır.  

 

 

 

●1992 yılından beri hizmet vermektedir. 

●Bir gün içerisinde toplam 25 gemi ile 9 hatta, 202 sefer 

yaparak yaklaşık 50.000 kişinin ve 1300 aracın taşımasını 

sağlamaktadır. 

●Toplamda 9 vapur iskelesi bulunmaktadır. 

 

 



Turizm 

●İzmir; 8500 yıllık tarihi, iklimi, keşfedilmiş ve keşfedilmeyi bekleyen turizm arzı ile ülkemiz turizm sektörü 

zincirinin en güçlü halkalarından bir tanesidir. Özellikle son yıllarda gözde bir turizm kenti ve marka kent 

olmaya adaydır. 

●İzmir’de toplam 85 yeme içme tesisi, 271 konaklama tesisi, 23.890 oda sayısı ve 50.113 yatak kapasitesi 

bulunmaktadır. 

●Turizm sektörü Konak’ta da ekonomiye en büyük katkıyı sağlayan sektörlerin başında gelmektedir. 

●Çeşme’den sonra toplam tesis sayısı bakımından Konak ikinci sırada yer almaktadır. 

●İşletme belgeli tesislerin yüzde 32’si , yatırım belgeli tesislerin yüzde 12’si Konak’ta yer almaktadır. 

●Konak’ta toplam 67 konaklama tesisi, 5056 oda ve 9969 yatak kapasitesi bulunmaktadır. 

 

 



  Konak 

        Nüfus: 356.563 

● 112 mahalle, 2830 sokak 

● İzmir’in tarihi, 

ekonomik, kültürel, 

coğrafi ve idari merkezi. 

● Gün içinde nüfus 1.5 

milyonu buluyor. 

● Farklı sosyo-ekonomik 

statülerden ve 

kimliklerden kişilerin bir 

arada yaşadığı bir 

ilçedir. 



  

 

Konak ilçesinde; 
   

 

●Sağlık Bakanlığına bağlı 6 devlet hastanesi, 9 özel hastane, 

●20 Ana Çocuk Sağlığı Merkezi, 

●3 devlet,  33 özel eğitim olmak üzere toplamda 36 okul öncesi eğitim kurumu, 

●44 ilkokul,   39 ortaokul,  10 Anadolu Lisesi,16 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,  

●2 İmam Hatip Lisesi ve 38 özel lise bulunmaktadır. 

●Bir genç, üniversitede eğitimini sürdürmek isterse İzmir’de 8 üniversitede eğitim görmeye hak 

kazanabilir.  

 



İlçemizde;  
  

  

● 10 müze, 

 

 

● 169 park, 

 

● 3 sinema, 12 tiyatro sahnesi bulunmaktadır. 

 

 

 

 



 

 

    32.495 Limited Şirket, 10.778 Anonim Şirketin bulunduğu Konak’ta  

    16.145 iş yeri sahibi bulunmaktadır. 

 

   Yapı stoğu olarak ise toplamda 68.618 bina,  

   167.051 hane ve  

   73.851 iş yeri bulunmaktadır. 

 

  

 

 



  Konak Belediyesi  

●1984 yılında “Merkez İlçe 

Belediyesi” adıyla kurulmuştur.  

 

●1987 yılında ismi “Konak 

Belediyesi” olarak değiştirilmiştir. 

 

●2012 çalışan 

 

●31 müdürlük 

 

 



Abdül Batur 

Mimar  

Konak Belediye Başkanı 

Eğitim hayatından sonra uzun yıllar birçok şehirde ve 

doğup büyüdüğü İzmir’in Narlidere ilçesinde  mimarlık 

kariyerine devam eden Abdül Batur, ilk olarak 1999 

yılında Narlıdere Belediye Başkanı olarak seçildi. 

 

 

2004, 2009 ve 2014 yıllarında yapılan yerel seçimlerde 

olmak üzere toplamda 4 dönem üst üste Narlıdere 

Belediye Başkanı olarak görev yaptı. 

 

 

2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Konak 

Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Abdül Batur, 

Konak ilçesinde %63,21 oranında oy almıştır ve 

toplamda 135.577 oy sayısına ulaşarak Konak Belediye 

Başkanı olarak seçildi. 



İlkelerimiz 

•Sosyal Demokrasi 

•Sosyal Adalet 

•Sosyal Eşitlik 

•İnsan Hak ve Özgürlüklerine Saygı 

•Ayrımcılıkla Mücadele 

•Şeffaf ve Hesap Verilebilir Bütçe 

•Güleryüzlü Hizmet 

•Yerinde Hizmet 



 
Semt Merkezleri 
1. Agora Semt Merkezi 

2. Basmane Semt Merkezi 

3. Eşrefpaşa Semt Merkezi 

4. İsmetpaşa Semt Merkezi 

5. Gültepe Semt Merkezi 

6. Ballıkuyu Semt Merkezi 

7. Saadet Mirci Semt Merkezi 

8. Mersinli Nazime Sacide Akarcalı Semt Merkezi 

9. M. Ali Akman Semt Merkezi 

10. 1. Kadriye Rehberlik ve Danışmanlık Merkezi 

11. Zeytinlik Semt Merkezi 

12. Hatay Semt Merkezi 

13. Aziziye Semt Merkezi 

 



  Semt Merkezleri 



      İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi 

 



  Ayla Ökmen Kadın           
Danışma Merkezi 



İzmir Kadın Müzesi 



           Müzeler 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bünyesinde hizmet veren dört müzemiz  

bulunmaktadır. 

 

Mask Müzesi Neşe ve Karikatür 

Müzesi 

Radyo ve Demokrasi 

Müzesi 

Ümran Baradan Oyun 

ve Oyuncak Müzesi 



Spor Merkezleri 

• Güzelyalı Spor Merkezi 

• Halil Rıfat Paşa Spor Merkezi 

• Tarık Gencay Spor Tesisi 

• Ballıkuyu Spor Merkezi 

• Levent Spor Merkezi 

• Toros Spor Merkezi 

• Toros Halı Saha Merkezi 

• Halkapınar Spor Tesisi 

• Güneşli Spor Tesisi 
 



Kültür Merkezleri 

      Türkan Saylan Kültür Merkezi 

      Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi 

   Güzelyalı Kültür Merkezi 

  Dario Moreno Kültür Merkezi 

Tarık Dursun K. Yazar Evi 



  

    Saat Kulesi 
 

• Sultan II. Abdülhamid’in tahta 

çıkışının 25. yıldönümü 

kutlamaları sebebiyle 1901 

yılında inşa edilmiştir. 

 

• İzmirli mimar Raymond 

Charles Péré tarafından 

tasarlanmıştır. 

 

• Kulenin saati Alman 

İmparatoru 2. Wilhelm 

tarafından hediye edilmiştir. 

Kentimizin Simgeleri 



Agora 
 

 

• “Kent meydanı, çarşı, 

pazar yeri” anlamına 

gelmektedir. 

 

• Roma Döneminden 

(M.S. 2. yy.) kalmadır. 

 

• Birçok tarihi eser 

barındırmaktadır. 



Kadifekale 

 

• M.Ö. 3. yüzyılda Büyük 

İskender’in talimatıyla inşa 

edilmiştir. 

 

• Kulelerin yüksekliği 20-35 

metredir. 

 

• Kale içinde Bizans Dönemine 

ait eserler bulunmaktadır. 



      Kemeraltı 
 

 

● Dünyanın en büyük açıkhava 

alışveriş merkezidir. 

 

 

● 250’ye yakın iş koluna ev 

sahipliği yapmaktadır. 

 

 

● 1 milyon ürün çeşidi 

satılmaktadır. 



İzmir Enternasyonal Fuarı 
● İzmir Enternasyonal Fuarı, Türkiye'nin ilk ve tek genel ticaret fuarıdır. 

 

● Kültürel ve sosyal etkinlikleriyle Türkiye'nin en önemli şehir etkinliklerinden biridir.  

 

● Bir çok firma ve sanatçının ziyaret ettiği fuar, konak ekonomisi için oldukça önemli bir yere sahip olmakla 

beraber, turizm açısından en yoğun dönemlerin oluşmasına neden olur.  

 



Teşekkürler 


