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 Belediye Meclisimizin 03.09.2019 Tarihli birleşiminde Komisyonumuza havale 
edilen; Bütün Meclis Üyelerimizin yazılı önergesi.  

Bilindiği gibi Anadolu Caddesi ( Çanakkale Yolu) ilçemizin ortasından geçerek, 
ilçemizi ikiye böler duruma getirmiş bulunmaktadır. 

Mevcut yol durumu hem araç trafiğini hem de insan geçişlerini olumsuz yönde 
etkilemektedir.  
    Bahsedilen yolun Anadolu Caddesinin yeniden dizayn edilerek tünel geçişinin 
Karşıyaka yönüne itfaiye Merkezine doğru yaklaştırılarak ilçe merkezimizin trafik ulaşımının 
rahatlatılarak ulaşılabilirliğin kolaylaştırılması hususunda bir karar oluşturularak İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmesini ve konunun takibinin sağlanmasını arz 
ederiz. Denilmekle konu komisyonumuzda görüşüldü. 
          Yapılan görüşme sonucunda; 
          İlçemiz sınırları içerisinden geçmekte olan Anadolu Caddesi bilindiği gibi ilçemizi iki 
ayrı parçaya bölmekte, caddenin kuzeyinde kalan yerleşim alanları ile güneyinde kalan 
yerleşim alanları arasında fiziksel, sosyal ve kültürel bir ayrıma sebep olmaktadır. Ticaret 
alanlarının, semt çarşısının, belediye/kaymakamlık gibi kamu kurumlarının yoğunlaşmış 
olduğu güneydeki kısım ile yerleşim alanlarının yoğunlaştığı kuzeydeki kısım arasında araç 
ve yaya geçişlerinde yaşanan zorluklar dolayısıyla ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımız 
ilçemiz merkezi alanında yer alan kamusal hizmet alanlarından eşit şekilde 
faydalanamamakta, erişim zorluklarından özellikle yayalar, kadın, yaşlı, çocuk ve engelli 
vatandaşlarımız etkilenmektedir. Bunun yanı sıra trafik akışının oldukça yoğun olduğu 
Anadolu Caddesi ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızı bir araya getirebilecek bir ilçe 
merkezi oluşmasına, kent meydanı düzenlemesinin yapılmasına engel teşkil etmektedir. 
Ayrıca ilçemizin kuzey kısmında yer alan mahallelere erişmek isteyen araçlar sebebiyle sabah 
ve akşam saatlerinde ilçe merkezimizde trafik sıkışıklığı yaşanmaktadır. Fiziksel, sosyal ve 
kültürel bütünleşmenin sağlanması, tüm mahallerde yaşayan vatandaşlarımızın kamusal 
hizmet alanlarından eşit şekilde faydalanabilmesi ve mevcut trafik sıkışıklığının çözülebilmesi 
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için Anadolu Caddesi’nin ilçe merkezimizden geçmekte olan bir kısmının -ilçemizin kuzey 
kısmında yer alan mahallelerine erişim için bağlantı yolları göz önünde bulundurularak- yerin 
altına alınması (mevcut tünelin uzatılması) ve mevcut yolun yerine oluşacak alanın kent 
meydanı, yürüyüş ve bisiklet yolu, yeşil alan ve rekreasyon alanı, kent meydanı gibi 
düzenlemelere olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin bir projenin hayata 
geçirilmesi yönünde bir talebimiz bulunmaktadır. Bahsi geçen bu projenin İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin Stratejik Planına 
eklenmesine Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Meclis sayın heyetinin 
tensiplerine arz olunur. Denilmektedir. 

Yukarıda metni yazılı Altyapı ve Üstyapı Hizmetleri Koordinasyon Komisyonunun 
Raporu meclisimizde okunarak müzakere edilmiş olup; İlçemiz sınırları içerisinden geçmekte 
olan Anadolu Caddesi bilindiği gibi ilçemizi iki ayrı parçaya bölmekte, caddenin kuzeyinde 
kalan yerleşim alanları ile güneyinde kalan yerleşim alanları arasında fiziksel, sosyal ve 
kültürel bir ayrıma sebep olmaktadır. Ticaret alanlarının, semt çarşısının, 
belediye/kaymakamlık gibi kamu kurumlarının yoğunlaşmış olduğu güneydeki kısım ile 
yerleşim alanlarının yoğunlaştığı kuzeydeki kısım arasında araç ve yaya geçişlerinde yaşanan 
zorluklar dolayısıyla ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımız ilçemiz merkezi alanında yer 
alan kamusal hizmet alanlarından eşit şekilde faydalanamamakta, erişim zorluklarından 
özellikle yayalar, kadın, yaşlı, çocuk ve engelli vatandaşlarımız etkilenmektedir. Bunun yanı 
sıra trafik akışının oldukça yoğun olduğu Anadolu Caddesi ilçemizde yaşayan tüm 
vatandaşlarımızı bir araya getirebilecek bir ilçe merkezi oluşmasına, kent meydanı 
düzenlemesinin yapılmasına engel teşkil etmektedir. Ayrıca ilçemizin kuzey kısmında yer 
alan mahallelere erişmek isteyen araçlar sebebiyle sabah ve akşam saatlerinde ilçe 
merkezimizde trafik sıkışıklığı yaşanmaktadır. Fiziksel, sosyal ve kültürel bütünleşmenin 
sağlanması, tüm mahallerde yaşayan vatandaşlarımızın kamusal hizmet alanlarından eşit 
şekilde faydalanabilmesi ve mevcut trafik sıkışıklığının çözülebilmesi için Anadolu 
Caddesi’nin ilçe merkezimizden geçmekte olan bir kısmının -ilçemizin kuzey kısmında yer 
alan mahallelerine erişim için bağlantı yolları göz önünde bulundurularak- yerin altına 
alınması (mevcut tünelin uzatılması) ve mevcut yolun yerine oluşacak alanın kent meydanı, 
yürüyüş ve bisiklet yolu, yeşil alan ve rekreasyon alanı, kent meydanı gibi düzenlemelere 
olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin bir projenin hayata geçirilmesi 
yönünde bir talebimiz bulunmaktadır. Bahsi geçen bu projenin İzmir Büyükşehir Belediyesi 
tarafından gerçekleştirilmesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin Stratejik Planına eklenmesine 
Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir. 
MECLİS BAŞKANI 
                             

KÂTİP ÜYE KÂTİP ÜYE 

Selim Utku GÜMRÜKÇÜ Bensu GÜLER Nimet ERGÜN 
Belediye Başkanı                              Meclis Üyesi Meclis Üyesi 
	  


