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ALIN TERİ BOŞA AKMIYOR
BAŞKA Bir Tarım Mümkün felsefesi
ışığında Bakırçay Havzası’na da büyük
önem veren İzmir Büyükşehir Belediyesi;
2020 yılında Bergama, Dikili ve Kınık’ta
da çiftçiden hayvancıya, arıcıdan balıkçıya
üretim yelpazesinin her unsuruna destek
sağladı. Üretici
kooperatiflerinden
yapılan sözleşmeli
alımların tutarı kent
genelinde 150 milyon
liraya yaklaştı. n7’de

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarımı “havza bazlı, bilimsel ve bütüncül” olarak ele alıyor. İzmir Tarımı adı altında;
kooperatifler eliyle iklime ve coğrafyaya uygun ekim/dikim ve hayvancılık yapılacak. En az yüzde 50’lik su tasarrufuyla
su kaynakları korunacak. Markalaşmış ürünlerin pazarlanmasıyla da çiftçi ve üretici düzenli gelire kavuşacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, süt üretimi ve hayvancılık potansiyeli ile Ege’nin en önemli üretim sahalarından
Bakırçay Havzası’nı, sözleşmeli alımlarla destekliyor. Üretim kapasitesiyle birlikte istihdam da hızla artıyor

Hedef, tarımda markalaşmak
KOOPERATİFLEŞME temelinde kırsal kalkınmayı,

doğru tarım uygulamalarıyla su kaynaklarını verimli
kullanmayı ve şehri tarımda bir dünya markasına dönüştürmeyi
hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, “İzmir Tarımı”
modelini hayata geçiriyor. Havza bazlı bu modelin ön hazırlık
çalışmaları, Başkan Tunç Soyer’in talimatıyla kurulan uzman
ekip tarafından, kırsal bölgeler tek tek ziyaret edilerek yapıldı.  

Ürünler dünyaya pazarlanacak
SOYER, “Tarım ve hayvancılık, iklim ve coğrafi özelliklerle
uyumlu olmalı; birbirini beslemeli. Doğal, kaliteli ürünler
üretilmeli ve satılmalı. Turizm gibi yan gelir alanları yaratmalı.
İzmir Tarımı, işte bu döngü ile birlikte yerli ve milli tarımı
hayata geçirecek. Az sulamayla çok verim alınacak. Küçükbaş
hayvancılık gelişecek. Zeytin, zeytinyağı, et ve süt ürünleri
üretilecek; paketlenecek, markalaşacak, dünyaya pazarlanacak.”

Soyer: Alım garantisi veriyoruz
TARIM ve hayvancılık yapılan tüm mecralarda ayrıntılı

envanter çıkarıldı. İklim, yağış rejimi, coğrafi özellikler ve
su kaynakları gibi veriler ışığında; bölgede hayata geçirilmesi
gereken tarım modeli planlandı. “Başka bir tarım mümkün”
felsefesini hayata geçirme yolunda ilk adımı attıklarını söyleyen
Başkan Tunç Soyer, “Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçimize,
hayvancımıza alım garantisi veriyoruz” dedi, şu bilgileri verdi: 
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HABERLERİ Sayfa 4 ve 5’te

FISTIK çamı üretimiyle tanınan Kozak
Yaylası’na Doğal Yaşam Parkı

kuruluyor. Ekolojik turizmle yeni gelir
kapıları açılacak; ekonomik ve sosyal
gelişime katkı sağlanacak.  nSayfa 8’de

TARIMIN gelişip gelişmediğini
anlamanın üç ana parametresi
var. Birincisi tarımsal alan
miktarı, ikincisi çiftçi sayısı,
üçüncüsü tarım ekonomisinin
büyüklüğü... Türkiye’de son 
20 yılda üçünde de ciddi
gerileme gözleniyor.  n3’te

‘Kırsal miras’ ile
turizm katlanacak
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turizm katlanacak
İZMİR  Büyükşehir Belediyesi, kentin
kuzeyini, yerelin kırsal mirası ile
kalkındıracak. Kültür ve doğa turizmini
başlatacak “RURITAGE Projesi” ile Bergama,
Dikili ve Kınık’ı dünya tanıyacak.n8’de

Kınık’a üç tesis
birden kuruluyor
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Bergama’ya 
yakışacak sebze 
ve meyve hali n 7’de

İZSU’DAN ALTYAPI ATAĞI

İZMİR Büyükşehir
Belediyesi, Kınık’a
üç tesisi aynı anda
yapacak. Belediye
hizmet binası,
itfaiye hizmet

binası ve terminal projeleri tamamlandı;
ihale birimine gönderildi. n Sayfa 7’de

Doğal Yaşam Parkı

Türkiye’de tarım ne durumda?

İZSU; Bergama, Dikili ve Kınık ilçelerinde altyapıya iki
yılda 103 milyon TL’yi aşkın yatırım yaptı. n 2 ve 3’te

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Dikili’ye
65 bin metrelik damla sulama ağı kuruyor.
Bergama ve Kınık’ta ise yedi adet
tarımsal sulama göleti ile Güneş Enerjisi
Santrali (GES)  yapılacak. nSayfa 3’te

BAKIRÇAY Havzası’nda ‘çöp’
sorun olmaktan çıkıp,
ekonomik ve ekolojik
değere dönüşüyor.
Bergama, Dikili, Kınık
ve Aliağa’nın evsel
atıklarından elektrik
üretilecek. Tesisin yapımı ve
işletilmesi projesinde sona gelindi.  n6’da

Damla sulama, GES
ve göletler yapılıyor
Damla sulama, GES
ve göletler yapılıyor
Damla sulama, GES
ve göletler yapılıyor
Damla sulama, GES
ve göletler yapılıyor
Damla sulama, GES
ve göletler yapılıyor

Evsel atıklar 
elektrik olacak
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Dikili’ye 82 milyon liralık yatırım

İzmir Büyükşehir
Belediyesi İZSU Genel

Müdürlüğü, Dikili ilçe
merkezinde eskiyen ve
kaçaklara neden olan

30 yıllık içme suyu altyapısı
yenileme çalışmalarını tamamladı. 

İmalatlar kapsamında
168 kilometre uzunluğunda içme
suyu şebekesi ve 54 kilometre

uzunluğundaki iletim hatları yenilendi.
Dikili’ye nefes aldıracak proje için toplamda
65 milyon 453 bin liralık yatırım yapıldı. 

Kesintisiz suya kavuşuldu
Denizköy ve Deliktaş köylerinin tüm

şebekeleri baştan

sona yeniledi. Ayrıca Gazipaşa Mahallesi Şehit
Sami Akbulut Caddesi, Çandarlı Mahallesi
Bergama Caddesi üzerindeki eskiyen ve arızalara
sebep olan su şebekesinin ana boru ve branşman
hatları için gerekli imalatlar da yapılarak, şebeke
yenileme çalışmaları tamamlandı. 

70 kilometre dere temizliği 
Dikili genelindeki tüm derelerde rutin olarak

sürdürülen temizlik çalışmalarında toplam 
70 kilometrelik dere temizliği gerçekleştirildi.
Böylece olası su taşkınlarının önüne 
geçildi ve çevre temizliği sağlandı.

İki kuyu açıldı, dört kuyu yolda
Yaz aylarında artan nüfusla birlikte yaşanan su sıkıntısının

önüne geçmek amacıyla ilçeye hizmet edecek iki yeni su
kuyusu devreye alındı. Yenikent Mahallesi’nde açılan sondaj
kuyularının devreye girmesiyle birlikte ilçeye bol su
sağlayacak alternatif su kaynağı kazandırıldı. Öte yandan
İZSU Genel Müdürlüğü Dikili’ye dört adet daha su kuyusu
kazandırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bahçeli,
Kocaoba ve Yaylayurt mahallelerinde açılacak su kuyuları ile
bölgede yaşayan vatandaşların su sıkıntı sona erecek.

333 km yeni içme suyu şebekesi
İlçenin eskiyen, kaçaklara ve arızalara neden olan içme

suyu şebekelerini değiştirmek için projelerini
tamamlayan İZSU, sahil kesimlerinde 136, Çandarlı’da ise
197 km içme suyu şebekelerini yenileyecek. Projeler
tamamlandığında Dikili de kayıp kaçak oranları minimize
edilecek ve olası arızaların da önüne geçilecek.

Kanalizasyon ve yağmur suyu hatları
Dikili Merkez ve Salihler, Kabakum, Cumhuriyet, Gazipaşa,

İsmetpaşa, Salimbey, Kıratlı, Bahçeli, Gökçeağıl, İslamlar
ve Kızılçukur mahallelerini de kapsayan 210 kilometre
uzunluğunda atık su ve 32 kilometre uzunluğunda yağmur 
suyu projeleri hayata geçirilecek. Bahçeli Mahallesi Kargılık
Deresi, Çandarlı Mahallesi Çam Deresi, Susamlıtarlapınarı
Deresi, Kocaoba Deresi ve Salihler Mahallesi 
Karamusalar derelerinde de ıslah çalışmaları yapılacak. 

Daha kaliteli hizmet için...
Altyapı yatırımlarının yanı sıra vidanjör çekim işleri, su tankeri,

içme suyu depoları ve su kuyuları bakım ve onarım işleri gibi
hizmetler için de önemli yatırımlar yapılıyor. Son iki yılda bu
kapsamdaki işler için yapılan yatırım tutarı iki milyon lirayı buldu.
İlçe sakinlerine daha hızlı ve kaliteli hizmet sağlamak için
ek hizmetlere yaptığı yatırımları da sürdüren İZSU, bu
kapsamda 2021 yılı için vidanjör, depo bakım ve onarım işleri
çerçevesinde dört milyon lirayı aşkın yatırım gerçekleştirecek.

Bakırçay tertemiz olacak
Atık su arıtma tesislerinin sayısı ve arıtma kapasiteyle

Türkiye’de lider konumda bulunan İZSU Genel Müdürlüğü,
Dikili’de günde 13 bin 600 metreküp kapasiteli yeni bir atık 
su arıtma tesisi daha kuruyor. Bu tesis devreye alındıktan
sonra Bakırçay Havzası çok daha temiz hale gelecek. 

Çandarlı’ya yeni iletim hatları
ve içme suyu arıtma tesisi 
İZSU Genel Müdürlüğü, Çandarlı’nın yaşam kalitesini

yükseltecek sağlıklı ve modern bir tesisi daha hizmete
almak için çalışmalarını sürdürüyor. Çandarlı Mahallesi
Çambaşı Mevkii’nde yapımına başlanan Çandarlı Göleti
İçme Suyu Arıtma Tesisi için 15.6 milyon liralık yatırım
yapıldı. Çandarlı Göleti’nde biriken suyu arıtarak evlere
iletecek olan tesis, günlük dört bin metreküp içme suyu
sağlayacak. Öte yandan Dikili ilçe merkezine hizmet
vermek üzere 5 bin metreküp kapasiteli yeni bir su
deposunu devreye almak için de çalışmalar başladı. 

2 yeni sondaj kuyusu
70 km dere temizliği

YAPILDI

168 km içme suyu şebekesi

54 km iletim hattı

210 km kanalizasyon 
Atık su arıtma tesisi 
333 km su şebekesi
4 sondaj kuyusu

YAPILACAK

Çandarlı İçme Suyu Arıtma Tesisi

5 bin metreküplük yeni su deposu

32 km yağmur suyu hattı
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32 km yağmur suyu hattı

32 km yağmur suyu hattı

İZSU Genel Müdürlüğü, Kınık’ın
Poyracık Mahallesi, Kadın Küme Evleri,
Fatih, Yenimahalle ve Osmaniye
mahallelerinde sık sık arıza yapan içme suyu
hatlarının değişimlerini gerçekleştirdi;
hatların bakım çalışmalarını da tamamladı. 

Ayrıca Türkcedit Mahallesi 13 Eylül
Sokak, Muammer Kaya Caddesi, Poyracık
Mahallesi Hülya Sokak ve Fatih Mahallesi
TOKİ Evleri’ne hizmet veren yaklaşık 50 yıllık
kanalizasyon ve yağmur suyu hatları da
tamamen yenilendi. Özellikle yağışlı havalarda
bölgede yaşanabilecek olası problemlerin
ve su birikintilerinin önüne geçildi. 

Kınıklıların taleplerine hızlı yanıt
verebilmek amacıyla ilçede ihtiyaç duyulan
vidanjör ve su tankeri hizmetleri için de
1,5 milyon TL’lik yatırım yapıldı. Vidanjör
hizmeti alımı, su depoları bakım ve onarım
çalışmaları, su kuyuları etrafına tel çit yapımı
gibi uygulamalar için de toplam tutarı 2 milyon
lirayı geçen çalışmalar devam ediyor.

Atık su arıtma tesisi yapılacak
Yayakent, Poyracık, Dündarlı, Işıklar,

Karatekeli ve Sucahlı mahallelerinde 
oluşan atık suları arıtmak amacı ile Yayakent

Mahallesi’nde, Kınık Atık Su Arıtma
Tesisi yapılacak. Ayrıca suların tesise
ulaştırılması amacıyla 110 kilometrelik atık 
su hattı ve 10 kilometrelik yağmur suyu
hattı inşa edilecek. Böylece ilçenin
kanalizasyon altyapısı tamamen yenilenecek.

Dokuz su kuyusu açıldı
Su sıkıntısı çeken Kınık’ın sorunlarına

çözüm getirmek için hizmet vermeye
devam eden İZSU, ilçedeki kuyulara ek olarak,
son iki yılda dokuz su kuyusunu daha hizmete
aldı. Arpadere, Köseler, Büyükoba, Örtülü,
Mustaklar, Değirmencieli, Çiftlikköy,
İbrahimağa mahalleleri ve ilçe merkezinde
hizmet vermeye başlayan su kuyuları Kınık’a
adeta can suyu oldu. Sondaj kuyuları için
yapılan yatırım tutarı bir milyon lirayı buldu. 

Üç su kuyusu daha açılacak
İZSU ekipleri, ilçeye üç su kuyusu 

daha açacak. Yaylaköy, Çiftlikköy ve 
Balaban mahallelerine açılacak
kuyular sayesinde Kınıklılar daha fazla,
kesintisiz ve sağlıklı suya kavuşacak.

Yeni içme suyu şebekeleri 
Arpaseki, Aziziye, Büyükoba, Poyracık,

Kodukburun, Yayakent, Hamzahocalı,

Arpadere, Çiftlik, Bademalanı, Taştepe, Çaltı,

Örtülü, Elmadere, Cumalı mahalleleri ile Kınık

merkizinde iletim hatları ve içme suyu projeleri

hazırlanacak. Toplamda 157 kilometrelik

yeni içme suyu şebekesi döşenecek.

Hamzahocalı ve Çaltı mahallelerinde içme

suyu paket arıtma tesisleri kurulacak.

Bademalanı Mahallesi Ada Deresi’nde ıslah

çalışması yapılacak. Böylece yaşanabilecek

su taşkınlarının önüne geçilecek. 

İZSU Genel Müdürlüğü, Kınık’ın da sağlıklı altyapıya kavuşması yolunda birçok çalışmaya imza attı.
Son iki yılda ilçeye 7 milyon TL’nin üzerinde yatırım yapılırken; yeni projeler de hızla hayata geçirilecek

Kınık’a Büyükşehir eliKınık’a Büyükşehir eliKınık’a Büyükşehir eliKınık’a Büyükşehir eliKınık’a Büyükşehir eli

3 yeni sondaj kuyusu

10 kilometre yağmur suyu hattı

110 kilometre atık su hattı 

YAPILACAK
157 km içme suyu şebekesiAtık su arıtma tesisi

YAPILDI

50 yıllık kanalizasyon ve

yağmur suyu hatları yenilendi

9 su kuyusu hizmete alındı
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Küresel ısınma ve kuraklık nedeniyle yaşanan
su sorunlarına çözüm üretmek için de

yatırımlarını sürdüren İZSu, çevre ilçelerin artan
su ihtiyaçlarını karşılamak için alternatif kaynak
arayışlarına devam ediyor. Bu kapsamda; Bergama
merkez, Durmuşlar, Çamtepe, Çamoba,
Yukarıkırıklar, Hamzalı, Katrancı, Yenikent ve Kaplan
mahallelerinde toplam 9 yeni su kuyusu açıldı. 

Dere temizlikleri ile çifte fayda
Bergama genelinde toplam 59 kilometre dere 

temizliği yapıldı. Bu çalışmaların sonucunda
yaklaşık 20 ton atık malzeme derelerden alınarak hem
çevre kirliliği önlendi hem de taşkınların önüne geçildi.
İZSu Genel müdürlüğü; Bahçelievler mahallesi Gökmen
Deresi, Çitlenbik Deresi ıslahı, Örlemiş mahallesi
Örlemiş Deresi ve Yan Kolu Dereleri, Yalnızev 
Deresi, Yukarıbey (Kozak) mahallesi ala Deresi’nde
toplamda yedi kilometrelik dere ıslahı da yapacak.

Yedi sondaj kuyusu daha açılıyor 
İZSU Genel Müdürlüğü, Bergama’da özellikle yaz

aylarında artan nüfusla birlikte artan su ihtiyacını
karşılamak için yaptığı yatırım programına göre yedi yeni
su kuyusu daha açıyor. Kurfallı, Eğrigöl, Bozyerler,  Kaşıkçı
ve Küçükkaya mahallerinde su sondaj kuyusu açılacak. 
Karaveliler ve Yukarıcuma mahallelerinde ise yeni su
sondaj kuyusu açmak için etüt çalışmaları devam ediyor.

İçme suyu depoları da yenileniyor
Bergama’da yaşayan vatandaşların sağlıklı  ve

kesintisiz içme suyuna ulaşabilmeleri için su
depolarının bakım ve onarım çalışmaları da 
devam ediyor. Depo bakım ve onarım çalışmaları için
4 milyon TL’ye yakın yatırım yapılıyor. 

Bakırçay Havzası’nda kirlilik, yeni atık su arıtma tesisi projelerinin hayata geçirilmesi ile
önlenecek. Geri kazanılacak atık sular, tarımda ve yeşil alan sulamalarında kullanılabilecek

İZSU Genel Müdürlüğü’nün,
Bergama genelinde sürdürdüğü
altyapı yatırımları ilçeye hayat kattı.
Son iki yılda gerçekleştirilen ve
toplam tutarı 14 milyon TL’yi geçen
içme suyu şebeke yenileme ve
rehabilitasyon çalışmaları
kapsamında; Atatürk, Fatih,

Alacalar, Göçbeyli,

Çalıbahçe ve Yukarıcuma
mahallelerinde yaklaşık 75
kilometre uzunluğunda şebeke
hattı yenilendi. Gerekli görülen
yerler için yeni hat imalatı yapıldı. 

Karaveliler, Yukarıcuma,
Çamavlu ve Çürükbağ
mahallelerinde ise yaz aylarında
yaşanan su sıkıntısının önüne
geçmek için yeni su

kaynaklarından iki kilometrelik
kaynak hattı imalatı yapıldı.
Şebeke hattı çalışmaları için 
6 milyon liranın üzerinde yatırım
gerçekleştirildi. İçme suyu
şebekesi çalışmaları kapsamında
Göçbeyli Mahallesi’nde de 
5 milyon TL’lik yatırımla 26
kilometre uzunluğunda imalat
yapıldı. 500 metreküp hacimli 
yeni su deposu da hizmet 

vermeye başladı. 

İZSU’nun altyapı atağı
Bergama’ya hayat verdi
İZSU’nun altyapı atağı
Bergama’ya hayat verdi
İZSU’nun altyapı atağı
Bergama’ya hayat verdi
İZSU’nun altyapı atağı
Bergama’ya hayat verdi
İZSU’nun altyapı atağı
Bergama’ya hayat verdi
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSu Genel müdürlüğü, kentin dört bir yanındaki altyapı sorunlarını birer birer çözüme
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59 km dere temizliği 

YAPILDI
75 km şebeke yenilendi
9 su kuyusu açıldı

YAPILACAK
7 yeni su kuyusu
465 km içme suyu hattı
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İlçe sakinlerine sağlıklı ve temiz su sağlamanın yanı
sıra kayıp kaçak oranlarını minimize etmek ve
yaşanabilecek arızalarının önünde geçmek amacıyla
eskiyen içme suyu şebekelerinin yenilenmesi
çalışmaları da sürüyor. Bu çerçevede; Bölcek,
Pınarköy, Durmuşlar, Kapıkaya, Kıranlı, Küçükkaya,
Örlemiş, Sarıcalar, Sarıcaoğlu, Tırmanlar, 
Yalnızdam, Ilgındere, Alibeyli, Yukarıada, Ayaskent,
Aziziye, Zağnos, Kadıköy Zeytindağ Yenikent, 
Yalnızev Bozköy, Aşağıkırıklar, Seklik, Sarıdere,
Eğrigöl, İsmailli, Tavukçukuru, Öksüzler, Koyuneli,
Hacılar (Yuntdağı), Kurfallı, Tekkedere, Kızıltepe,
Karahıdırlı, Maruflar ve Tepeköy mahallelerinde
toplam 465 kilometrelik içme suyu şebeke ve iletim
hattı yapılması hedefleniyor. Ayrıca Karalar, Kozluca,
Yukarıılgındere, Gaylan ve Armağanlar mahallelerinde
içme suyu paket arıtma tesisi yapılacak.

Bergama atık Su arıtma Tesisi’nde kurulacak sistemle günde 6 bin 912 metreküp
kapasiteyle geri kazanılacak atık sular, Bergama’da tarımda ve yeşil alan
sulamalarında kullanılabilecek. Böylece yıllık 2 milyon 500 bin metreküplük
yeni su kaynağı yaratılacak. ayrıca Bergama’da yeni yapılacak atık su arıtma
tesislerinde de geri kazanım üniteleri kurularak bu kapasite artırılacak. 

Tarıma can SuYu olacaK KaYnaK

Kadıköy ve Yenikent’e
atık su arıtma tesisleri 

İZSU Genel Müdürlüğü, Bakırçay
Havzası’nda kirliliğin önüne
geçmek için yeni atıksu arıtma
tesisi projelerini de hayata
geçirecek. Kadıköy ve Yenikent
atık su arıtma tesislerinin yapımı
ve devreye alınması çalışmaları
sürüyor. İmar planı ve kurum 
izin süreçleri devam eden

projelerin hızlanması için elinden geleni
yapan İZSU Genel Müdürlüğü, tesislerin en
kısa sürede işletmeye alınması için tüm
imkânlarını seferber etti. 

Altı mahalleye paket arıtma
Ayrıca Çeltikli, Kaleardı, Tavukçukuru,

Yukarıbey ve Dereköy mahallelerinde 
paket atıksu arıtma tesisi yapılacak.
Bergama merkez ve çevresindeki
137 yerleşimin kanalizasyon altyapısı için
fizibilite çalışmaları de devam ediyor. 
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dikili
Yahşibey ve Bademli mahallelerine tarımsal
sulama suyu temin eden Yahşibey Sulama
Göleti sulama şebekesinin yapımına ilişkin
projede ihale sürecini tamamladı. 15 milyon
liralık yatırımla yaklaşık yedi bin dekarlık
tarım arazisine kapalı sistem sulama 
altyapısı kurulacak. 65 bin metrelik damla
sulama ağı ile 420 çiftçi ailesinin tarımsal
sulama suyu ihtiyacı karşılanacak.

Bergama ve Kınık’ta 10 kırsal mahallenin
tarımsal sulama suyu ihtiyacını çözmek için de
harekete geçildi. Toplam 3,5 milyon metreküp

su tutma kapasiteli yedi adet tarımsal sulama
göleti yapılacak; yaklaşık 6 bin 500 dekarlık
tarım arazisi sulama imkânına kavuşturulacak.
Sadece kuru tarım yapılabilen yörede ürün ve
üretim deseni çeşitlenecek, ekonomik değeri
yüksek meyve, sebze üretimi yapılabilecek.

GES de kurulacak
Bergama Kozluca Damla Sulama

Tesisi’nde yenilenebilir enerji kaynağı (GES)
kurulacak, işletme maliyeti düşecek. 900
dekarlık tarım arazisini sulayan tesise iki
adet sulama havuzu da yapılacak. 

Damla sulama sistemi ve göletlerle çiftçi kazanacakDamla sulama sistemi ve göletlerle çiftçi kazanacakDamla sulama sistemi ve göletlerle çiftçi kazanacakDamla sulama sistemi ve göletlerle çiftçi kazanacakDamla sulama sistemi ve göletlerle çiftçi kazanacak
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ve
dışına satılacak

üretilen, markalaşma süreci tamamlanmış, paketlenmiş ürünler; katma
değer kazanmış olarak satış, pazarlama ve ihracata hazır hale gelecek. ürünleri
ilk etapta İzmir’de tüketilecek. ülke genelindeki diğer mecralarda satışa sunmak,

ihracat yapmak ve çiftçiye daha iyi gelir sağlamak amacıyla İzfAş, ege İhracatçılar Birliği,
İzmir Ticaret Borsası, İzmir Ticaret odası gibi fuarlar, ticaret ve ihracat konularında ihtisaslaşmış 

kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri geliştirilecek. Böylece, satış ve pazarlama ağları 
genişletilecek.  üretimde aşırı su ve zirai ilaç kullanılan tarım ürünleri, dünya genelinde
tercih edilmiyor. dolayısıyla küresel tarım ve gıda pazarlarında, İzmir’de kendiliğinden,

doğal olarak yetişen stratejik ürünlere olan talep giderek artacak. İzmir Tarımı
ürünlerinin tanınırlığı; “doğal ve sağlıklı gıda olması” temelindeher geçen yıl biraz daha büyüyecek. 

İzmir Tarımı, altı ana ayak üzerine oturtulan, bilimsel ve
bütüncül yaklaşımla planlanan bir havza tarımı modeli…
Yaygın tarımdan temel farkı, doğal kaynak kullanımını
odağına alması ve sulama miktarında ciddi tasarruf
sağlaması, böylelikle kuraklıkla mücadele etmesi. Bunun
dışında, İzmir Tarımı, tarımı sadece tarlada yapılan ve
sonlanan bir zirai faaliyet olarak görmüyor. Tohum
aşamasından başlayıp son tüketiciye uzanan tüm süreci
kapsıyor. Yani yoksullukla mücadele ediyor.

Yerli ve milli tarım ekonomisi inşa edilecek
Türkiye’de tatlı su kaynaklarının yüzde 77’si, yani

yaklaşık 5’te 4’ü tarımsal sulamada kullanılıyor. Yüzde 
13’ü sanayide; yüzde 10’u ise içme suyu ve evsel 
kullanım olarak harcanıyor. Tarımda, “israfa” varan 
bu denli yüksek oranda sulama yapılmasının nedeni olarak;
iklimsel ve coğrafi koşullar dikkate alınmadan yapılan 
ürün tercihlerinin rol oynadığı görülüyor. 

Bugün tüm dünya, küresel iklim krizi ile mücadele
ediyor ve su kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaya
gayret ediyor. Son yıllarda ortalama sıcaklıkların arttığı
dikkate alındığında, Türkiye’de de su kaynaklarının verimli
ve tasarruflu kullanılmasının önemi ortaya çıkıyor.

Yüzde 50 su tasarrufu sağlanacak
Dolayısıyla İzmir Tarımı’nın en temel özelliği, 

sulamaya hiç gerek duyulmayan, yağmur suyunun yettiği 
ya da tasarruflu sulamayla yetişebilen tarımsal
ürünlerin yetiştirilmesine öncelik vermesi… Böylece 
bugün tarımsal sulamada kullanılan suyun yüzde 
50’ye varabilecek oranda tasarruf edilmesi öngörülüyor.  
Bu yüzde 50’in  çoğu; doğru tarımsal ürünlerin doğru 
yerde ekiliyor olması ile sağlanacak. Ürün planlaması, 
iklim ve toprak koşullarına göre yapılacak. Öngörülen 
su tasarrufunun diğer yarısı ise modern sulama
tekniklerinin hayata geçirilmesiyle sağlanacak. 

Böylece baraj, kuyu sondajı gibi pahalı yatırımlara
imza atmadan çok büyük oranda kârlılık sağlanmış olacak. 
Su güvenliği sayesinde, sıcaklık ne kadar artarsa artsın, 
İzmir susuz kalma stresi yaşamayacak. Bir yandan iklim
kriziyle ve kuraklıkla en doğru şekilde mücadele 
edilirken, diğer taraftan üretim verimliliği ve kârlılığı 
sayesinde kırsal kalkınma gerçekleştirilecek.  

Sıfır maliyetle dev yatırım!
İzmir Tarımı, iklim, su, toprak yapısı ve diğer coğrafi

koşullar dikkate alınarak kurgulandı. Doğru tarım ürünlerinin
tercih edilmesi, yerli tohum ve hayvan ırklarının korunması,
geliştirilmesi, her aşamada devam edecek Ar-Ge faaliyetleri,
ürünlerin paketlenmesi, markalaştırılması, pazarlama ve ihracat
faaliyetleri ile iletişim, İzmir Tarımı’nın ayaklarını oluşturuyor.
İzmir Tarımı, Türkiye’ye egemen olan dışa bağımlı tarım
ekonomisi yerine, yerli ve milli bir tarım ekonomisi inşa ediyor.
İzmir Tarımı’nın ayakları, ana hatlarıyla şunlar olacak: 

İzmir Tarımı’nın ana omurgası, İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nin; çiftçiye, üreticiye ve hayvancıya
verdiği alım garantisi olacak. Ürünler üreticiden
alınacak; yardımlar için dağıtıma ve satışa hazır
getirilecek. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı,

çiftçiye ve üreticiye makine ve ekipman desteği
verebilmek için “makine parkları” kurmaya devam
edecek. Planlama dahilinde; küçükbaş hayvan, arıcılık,
tohum ve meyve fidanı destekleri de devam edecek.
Tüm bunlar için küçük çiftçinin örgütlenmesi ve bu
örgütlülük içerisinde üretimin gerçekleşmesi,
İzmir tarımının olmazsa olmazı… İzmir Büyükşehir
Belediyesi, bu doğrultuda, küçük üreticilerin 
üst birliği olan KÖY-KOOP ile işbirliği yapacak.
Arka sokaklara gönül köprüsü

Kooperatiflerden doğrudan alım yapılacak. Ürünler,
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ekonomik

açıdan dezavantajlı vatandaşlarımıza dağıtılacak.
Böylece ve kırsal ve kent arasında sağlam bir 
“gönül köprüsü” de kurulacak. 
Paketlenecek, markalaşacak, pazarlanacak

Alım garantisinin ikinci ayağında ise İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu BAYSAN A.Ş.
olacak. BAYSAN da ürünleri kooperatiflerden alacak,
işleyecek, paketleyecek, Halkın Bakkalı’nda ve diğer
mecralarda satış ve pazarlamasını yapacak. 

Büyükşehir adına tüm bu operasyonu yüretecek
olan BAYSAN, bir yandan da diğer tarımsal
şirketlere ve kooperatiflere örnek teşkil edecek.
BAYSAN toplamda, 4 bin kara sığır, 50 bin koyun, 
7.5 milyon litre koyun sütü ve 5 milyon keçi sütü,
toplamda 12.5 milyon litre küçükbaş sütü alımı
gerçekleştirecek. Bu ürünlerde, İzmir Tarımı 
kriter ve ilkelerine uyum şartı aranacak.

İzmir Tarımı felsefesinde; tarım, tarlada başlayıp tarlada biten bir
zirai faaliyet olarak değil; ürün planlaması, lojistik, işleme, paketleme,

markalaşma, tanıtım, satış, ihracat, Ar-ge, eğitim faaliyetleri ve sertifikasyon
süreçleri gibi tüm ayaklarıyla birlikte bir ekosistem olarak ele alınıyor. 
İzmir’in bu yeni tarım vizyonu,  altı temel ayak üzerinde yükseliyor. Birincisi “ürün
envanteri ve planlama” süreci… Burada temel olarak su kaynaklarını az kullanan,
bölgeye özgü stratejik ürünler tercih ediliyor.  Bu ürünlerin başında küçükbaş et ve
süt ürünleri, tahıllar (hububat) ve yine yağmur suyuyla beslenen atalık yem
bitkileri, ardından zeytinyağı ve son olarak da üzüm ürünleri geliyor.

İzmir Tarımı kapsamında bu stratejik ürünlere ilave olarak su
ürünleri, aromatik bitkiler gibi diğer ürünler de

desteklenecek. İzmir’in yanı sıra ülkenin diğer kentlerini
ve ihracat yoluyla yurtdışını besleyebilecek kadar büyük

bir potansiyele sahip bu ürünlerin ortak özellikleri;
yağmur suyuyla gelişmeleri, fazladan sulamaya

ihtiyaç duymamaları ve geniş alanlarda
üretim potansiyeli olması… 

Bölgeye özgü
stratejik ürünler
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Çiftçiye ve üreticiye alım garantisi 

İZMİR TARIMI İLKELERİİZMİR TARIMI İLKELERİİZMİR TARIMI İLKELERİİZMİR TARIMI İLKELERİİZMİR TARIMI İLKELERİ
Tarımsal su kullanımını yüzde 50

azaltarak içme suyumuzu koruyor.

Sulama ihtiyacı olmayan, ekonomik
değeri yüksek, yerel tarım
ürünlerini alım garantisi ile
destekliyor. 

Tarımsal ürünlerin markalaşmasını ve
pazarlamasını destekleyerek 
katma değerini büyütüyor.

İhracat potansiyeli
yüksek, nitelikli
tarım ürünlerini
teşvik ederek
Türkiye
ekonomisini
büyütüyor.

Küçük üreticinin
örgütlenmesini
teşvik ediyor;
çiftçilerimizin
doğduğu yerde
doyabilmesinin
önünü açıyor.

Kadınların ve gençlerin tarım
ekonomisinde yeniden söz 
sahibi olmasını sağlıyor. Kırsaldaki
yaşam kalitesini büyütüyor.

Tarım alanlarını sadece gıda 
üretimi için değil, tüm canlılar
için geliştiriyor; doğanın
korunmasını destekliyor.

Toprağı, suyu ve tohumu en dengeli
şekilde kullanarak iklim kriziyle

mücadele ediyor.

Yerel tohumları ve hayvan ırklarını
yaygınlaştırarak yerli ve milli
tarıma sahip çıkıyor.

Şehirlerimizde yaşayan milyonlarca
insanın sağlıklı, güvenilir ve
ekonomik gıdaya erişmesinin
önünü açıyor.

Türk çiftçisinin kadim
üretim geleneğini

günümüz koşullarına
uyarlayarak
ülkemizin kültür
mirasını koruyor.

Kırsalda turizmi
destekleyerek
üreticinin yan
gelir elde etmesini
sağlıyor; kentlileri

doğayla
buluşturuyor.

Hayvancılığımızı
GDO'lu ithal yeme 

mahkum olmaktan kurtarıyor.
Topraklarımızda atalık yem 
bitkileri yeniden yeşeriyor. 

Çiftçilerimizin ekonomik gücünü
artırıyor; kırsaldaki yoksulluğu
kader olmaktan çıkarıyor.

Doğayla uyumlu tarımsal 
yeniliklerin gerçekleşebilmesi için
tarımsal araştırmaları ve
inovasyonu destekliyor.
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İzmir Tarımı, tarımsal faaliyeti sadece tarlada başlayıp tarlada biten bir zirai

uygulama olarak görmüyor. “Başka bir tarım mümkün” felsefesi ışığında, tarım bundan  çok

daha fazlası… üretim aşamalarının denetlenmesi, ürünün işlenmesi, sanayileşmesi,

markalaşması, iletişim stratejisi, satışı ve pazarlaması, Ar-ge faaliyetleri, sertifikasyon ve gelir getirici

yan sektörleriyle tarım, başlı başına dev bir ekosistem. İzmir Büyükşehir Belediyesi, BAYSAN A.ş.’yi,

tohumdan sofraya uzanan bu müthiş döngünün kurulması ve sürdürülebilir olması yolunda lokomotif görevi

üstlenmesi için kurdu. şirket; tarladan alınacak ürünlere katma değer sağlanması, paketlenmesi,

pazarlanması ve satışı faaliyetlerini yürütecek. küçük üreticilerin güçlerini birleştirecek ve yatırıma

dönüştürecek. Böylece İzmir tarımını dönüştürücü bir kaldıraç işlevi görecek. 2021 ve 2022

yıllarında toplamda, 338 milyon 600 bin Tl’lik alım yapılacak. Böylece İzmir Büyükşehir

Belediyesi’nin yapacağı maddi destek neredeyse üç kat artacak. Bu alımların;

154 milyon 600 bin lirası süt ürünlerine, 97 milyon lirası et ürünlerine,

15 milyonu yem bitkilerine ve geri kalan 72 milyon ise diğer

ürünlere tekabül ediyor.

ürünün değeri
markalaşarak artacak

Yurtiçi ve dışına satılacak
İzmir mozarellası,

İzmir beyaz peyniri ya da et
ürünleri, İzmir Tarımı ana markası
altında, ayrı bir isimle markalaşacak. 

Bu konuda halkla ilişkiler,
iletişim, satış ve pazarlama uzmanları
özel olarak çalışma yürütüyor.
İzmir’de üretilen, hem doğanın
sağlığını hem de insan sağlığını
koruyan ürünler, “Başka bir tarım
mümkün” felsefesinin somut 
çıktıları olarak tanınacak. 

Böylece İzmir Tarımı’nın
marka değeri oluşturulacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi,
markalaşma yolunda çalışma
yapmak isteyen kooperatiflere ve

üreticilere de destek verecek. 

İtalya ve İspanya gibi
Türkiye’de tarımsal yatırımlar,

büyük oranda ova arazilerine
yapılıyor. Anadolu’daki tarım
arazilerinin büyük kısmı, “marjinal”
olarak nitelenen eğimli araziler.
Buralarda organik madde çok fazla
birikmiyor. İzmir Tarımı, küçükbaş
hayvancılığı destekleyerek, bu
işlenmeyen eğimli arazileri de
tarımsal ekosisteme yeniden dahil
edecek. İtalya ve İspanya’da bu
sistem, markalaştırılan ürünlerle
kırsal bölgelerde kalkınmanın temel
taşı olarak yıllardır uygulanıyor. 

Sistemin sürdürülebilir olması ve sürekli
gelişmesi yolunda  araştırma-geliştirme  (Ar-
Ge) faaliyetleri, eğitim ve sertifikasyon
süreçleri kesintisiz devam edecek. İzmir

Büyükşehir Belediyesi, bu hedef doğrultusunda “tohum
merkezleri” kurmak için çalışmalarını başlattı. Bunun
dışında Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ile

birlikte kurulan Girişimcilik Merkezi’nin odağında ‘tarım’
olacak. Sasalı’da kurulan araştırma merkezinde, iklim
değişikliği ve kuraklıkla ilgili senaryolara ilişkin
bilimsel çalışmalar yapılacak. Büyükşehir ayrıca ürün
planlamasının ve doğru tarım uygulamalarının
gerçekleşebilmesi için Tarım Bakanlığı, üniversiteler ve ilgili
tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışacak.

Ar-ge yatırımları ile hep daha iyiye koşacak

İzmir Tarımı modelinde kilit taş
‘bölgeye, iklime ve coğrafyaya özgü
üretim’ olacak. Örneğin keçi, Ege
ikliminde son derece iyi büyüyebilen,
çok fazla yem istemeyen, makiliklerde

otlayan, son derece yüksek
verimli ve sağlıklı şekilde

büyüyebilen bir hayvan.
Diğer küçükbaş

hayvanlar ile İzmir’e
özgü küçük bir sığır ırkı
olan karasığır da
destekleme
kapsamında olacak. 

Bu hayvanlar
traktörün ve
tarım makinelerinin
giremediği 
eğimli arazilerdeki

doğal meralarda, 
ot ihtiyaçlarını yılın

7-8 aylık döneminde
karşılayabiliyorlar.

Türkiye’nin, son 
yıllarda samanı ve yem

bitkilerini ithal eder duruma
geldiği düşünüldüğünde, bu kadim
yöntemin gerekliliği ve kârlılığı
çok daha iyi anlaşılıyor. 

Bunun dışında yine hiç su
istemeden ve kış yağmurlarıyla
büyüyen Karakılçık ve Saz Çavdarı gibi
tahıllara; Gambille ve Mürdümük gibi
atalık yem bitkilerine; İzmir iklimine en
uygun tarımsal ürünlerden zeytin ve
zeytinyağı ile üzüme de alım garantisi
verilecek. Çünkü bunlar, kendi doğal
koşullarında, çok fazla girdiye ve
sulamaya ihtiyaç olmadan yetişen
hayvanlar ve bitkiler. Bilimsel
araştırmalar, az sulanan ürünlerde
kolay kolay hastalık olmadığını ve
dolayısıyla bunları ilaçlama ihtiyacı
doğmadığını ortaya koyuyor. Bu
veri de İzmir Tarımı modelinin
doğruluğunu ve farkını ortaya koyuyor. 

Bu bitkilerin besleyiciliği de çok
yüksek ve kuraklıkla mücadelede
oldukça etkili. Kışın büyüyorlar ve
yağmur sularını bünyelerinde tutarak
hızla gelişiyorlar. Örneğin Saz Çavdarı,
üç metreye kadar uzayabiliyor. Saman
ihtiyacını karşılayan bitki, her sene
buğday gibi ekilebiliyor. Anadolu’nun
bu kadim bitkisi, kaybolmuş bir
tohumdu ve İzmir Büyükşehir
Belediyesi tarafından bulunup 
yeniden ekimine başlandı. 

herkes birbirini besleyecek
Sistemin hayata geçmesinde ve

yaşamasında küçük çiftçilerin el ele
vermesi, örgütlenmesi çok önemli…
Böylece havza ölçeğinde planlanan
tarımda, farklı alanlardaki üreticiler,
birbirlerinin tarımsal faaliyetlerinden
de faydalanacak. Birinin çıktığı,
diğerinin girdisi olacak. Örneğin
ovada hububat eken çiftçi, gübre
ihtiyacını dağda, yamaçta hayvancılık
yapan üreticiden karşılayacak.

Hangi ürünlere
neden alım garantisi
verilecek?

gambilya ve
mürdümük
karışık tohumu

kış ve bahar
yağmurlarıyla
gelişen gambilya
ve mürdümük,
besleyici değeri
yüksek atalık yem
bitkileri. Bu iki tür,
sulama ihtiyacı
duymamaları
nedeniyle
kuraklıkla
mücadelede de
büyük önem
taşıyor.

İzmir Tarımı’nın önem verdiği olgulardan
biri de Anadolu kadınının, tarımdaki kadim
bilgeliği… geleneksel tarımda hasat
teknikleri, tohumların korunması gibi
konularda yönetici rol üstlenen çiftçi
kadınlara; bugün hâlâ ege’nin dağ
köylerinde sıklıkla rastlanıyor. Bu köylerde
aynı zamanda son derece eski tarımsal
pratikler de uygulanmaya devam ediyor. Ve
dahası, buralardaki tarımsal üretim de
oldukça yüksek miktarlarda gerçekleşiyor.

Örneğin zeytinyağında ya da küçükbaş
hayvancılıkta, kadınların aktif olduğu, el
emeği ile üretilen zeytinyağı, et ve süt
ürünleri halen bol miktarda bulunuyor. 

dolayısıyla İzmir Tarımı’nda kadınlar çok
belirleyici bir rol üstlenecek. kadının
tarımdaki yeri, konumu daha da güçlenecek.
kadınlar, sadece tarlada çalışan işçi olarak
değil, aynı zamanda tarımın esaslarını bilen,
doğru tarımın nasıl olması gerektiğini
anlatan ‘usta kişiler’ olarak konumlanacak. 

Soyer’in talimatıyla saha ekipleri kuruldu
İzmir Tarımı modelinin teorik altyapısının

hazırlanması için İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Tunç Soyer’in talimatıyla geniş bir
saha ekibi oluşturdu. Kent kırsalındaki tüm
ilçeleri tek tek gezen, her bir çiftçiyle,
üreticiyle, muhtarlarla, halkla bire bir iletişim
kuran ekip; bölgenin adeta tarımsal röntgenini
çekti ve çekmeye devam edecek.

Hangi üründen ne kadar üretildiği, hangi
yöntemlerin kullanıldığı, ne kadar sulama
yapıldığı, hayvancılık yapılıyorsa hangi
yemlerin kullanıldığı, zeytincilik yapılıyorsa

ağaçların nasıl işlendiği gibi konularda
oldukça detaylı bir sosyolojik araştırma
yürütüldü. Sonuçta bölgenin tarımsal
envanteri çıkarıldı. Bundan sonraki aşamada
belirlenen stratejik ürünlerin ve üretim
tekniklerinin, küçükbaş hayvancılığın hayata
geçirilmesi, güçlendirilmesi var. Nihai hedef,
hava bazlı tarım modeli olan İzmir Tarımı ile
katma değerli ürünler üretilmesi, kırsal
kalkınmanın gerçekleştirilmesi, su
kaynaklarının korunması ve İzmir Tarımı’nın bir
dünya markasına dönüştürülmesi…

Yan ekonomiler
yaratacak

günümüzde tarım, salt üretimle anılmıyor. Bu devasa ekomistem, başta

agroturizm ve eğitim olmak üzere pek çok farklı alanda yan ekonomiler

yaratıyor ve ekstra gelir kapıları açıyor. İzmir Tarımı’nın hedeflerinden biri

de yine kırsalda kalkınmayı destekleme yolunda agroturizm ve eğitim

faaliyetlerini hayata geçirmek; çiftçinin 12 ay boyunca yan gelir elde

etmesini sağlamak. Bu doğrultuda isteyen çiftlikler, aynı zamanda bir

agroturizm destinasyonuna evrilebilecek. 

Yurtiçinden ve dışından konuklar gelecek

konuklar, tarımsal alanlarda konaklayacak, tarım faaliyetlerine

katılacak, ürünleri tanıyacak, tarıma dair eğitimler alacak. Bu sayede

bölgede, kültürel mirasa saygı çerçevesinde bir kolektif bilinç de oluşacak.

Bunun en önemli yansıması olarak da ürünlerde doğallık ve kalitede

standart anlayışı köklü biçimde yerleşecek. daha ileriki 

süreçlerde, agroturizmle bağlantılı olan etnografya, 

coğrafya, zooloji, agronomi (tarım bilimi) gibi alanlara 

ilişkin sayısız turistik faaliyetin de 

gelişeceği öngörülebilir.

Tarımda yanlış yapılanlar neler?Tarımda yanlış yapılanlar neler?Tarımda yanlış yapılanlar neler?Tarımda yanlış yapılanlar neler?Tarımda yanlış yapılanlar neler?Tarımda yanlış yapılanlar neler?Tarımda yanlış yapılanlar neler?
Samanı dahi ithal eder duruma gelen Türkiye tarımının 

en önemli sorunu; iklim, toprak ve coğrafya ölçeğinde bir 
ürün planlaması yapılmaması… 

Bu durumun pek çok olumsuz sonucu var. Bunlardan en
önemli ikisi; ülkenin büyük tarım potansiyeline rağmen yeterli
tarımsal gıda, et/süt ürünü üretilememesi ve yine yanlış
planlamadan kaynaklı olarak tatlı su varlığının yüzde 70’e
varabilen oranda “vahşi sulama” ile israf edilmesi… 

Örneğin genel olarak kurak iklime sahip Küçük Menderes
Havzası’nda, bol sulama isteyen yemlik mısır bitkisi yetiştirilmeye
çalışılıyor. Bunun için de özellikle yaz aylarında çok fazla sulama

yapılıyor. Bu yanlış seçim nedeniyle doğal su kaynakları,
normalden çok daha büyük bir hızla eriyor. Araştırmalar da
havzadaki yeraltı su kaynaklarının oldukça azaldığını gösteriyor. 

Ana esasları hatırlıyoruz
İzmir Tarımı, on yıllardır ihmal edilen, tarımın en temel

kurallarını yeniden hayata geçirme projesi… Yerli ve milli tarımı
inşa etme projesi. Bu modelde tarım, “tasarım bilimi” yaklaşımıyla
ele alınıyor. İklim, sıcaklık, toprak ve su yapısı, yağış dönemleri ve
rejimi hangi tarımsal ürüne uygunsa o ürünler yetiştirilecek. İzmir
Büyükşehir Belediyesi de bu ürünlere “alım garantisi” verecek. 

Saz çavdarı üç
metreye yaklaşan
boyuyla değerli
bir saman tahılı.
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Genel olarak tarımın gelişip
gelişmediğini anlamanın üç ana
parametresi var. Birincisi tarımsal
alan miktarı, ikincisi çiftçi sayısı,
üçüncüsü tarım ekonomisinin
büyüklüğü... Türkiye’de son 20 yılda
üçünde de ciddi gerileme gözleniyor.
Tarım, yalnızca devlet
desteklemeleriyle idame ettirilen,
yabancı tohumlara dayalı yanlış ürün
desenlerinin teşviki nedeniyle girdi
maliyeti çok yüksek ve bu nedenle
ekonomik kârlılığı olmayan bir
yapıya dönüştü. Bu nedenle devletin
çiftçiye verdiği desteklemeler arttı.
Ancak desteklemelerin büyümesi ile
tarımın büyümesi arasında ters orantı
olduğu görülüyor. Bunun birinci
nedeni; verimi yüksek olduğu için
devlet eliyle teşvik edilen, fakat girdi
maliyetleri yüksek olduğu için de
çiftçinin net gelirini düşüren ithal
tohum ve hayvan ırkları... Bu
politika, çiftçiyi ekonomik çıkmaza
ve borçlanmaya sürüklüyor; aynı
zamanda arazilerin büyük tarım
şirketlerine geçişine neden oluyor.
Dahası, devlet teşvikine konu edilen
ithal tohum ve hayvan ırkları,
tümüyle Türkiye iklimine
yabancı oldukları ve aşırı su
tükettikleri için iklim krizinin
olumsuz sonuçlarını daha da
büyütüyor ve ülke topraklarını
kuraklıkla baş başa bırakıyor.

İkinci neden ise köylerin
tasfiyesi... Tarımın Türkiye’de
gerilemesinin ana nedeni olarak, 
30 Büyükşehir’deki köylerin
kapatılması öne çıkıyor. Bu süreç,
tarım sektöründe çalışanların kırsal
alanı terk ederek hızla şehirlere 
göç etmesine neden oldu.
Yanlış politikanın üç sonucu 

Yanlış tarım politikaları, şu üç
sonucu doğurdu:

1) Ekonomik sonuç:
Türkiye’nin gıda güvenliği ve kırsal
ekonominin geleceği tehdit altında.

2) Sosyolojik sonuç:
Tarım alanları ve üretim; yerli ve
küçük üreticinin elinden, büyük
tarım şirketlerine geçiyor.

3) Ekolojik sonuç: Türkiye’nin
su kaynakları yok oluyor, 
toprağın kuraklaşması hızlanıyor,
ekosistem çöküntüye uğruyor.
Ekili/dikili alanlar küçüldü

Türkiye İstatistik Kurumu’nun
(TÜİK) 2017 yılı verilerine göre,
toplam tarım alanı, çayırlar ve mera
arazileri dahil 38.002 bin hektar...
Bunun yüzde 52,7’sini işlenen
alanlar; yüzde 8,8’ini uzun ömürlü
bitkiler altındaki alanlar (çok yıllık
meyvelikler); yüzde 38,5’ini ise

daimi çayır ve mera alanları
oluşturuyor. Nüfusun artması, buna
karşın tarım alanlarının azalması
sonucu kişi başına düşen tarım alanı
miktarı azaldı. 1990-2017
döneminde, ülke nüfusunda yaklaşık
yüzde 43,1 artış olmuşken; aynı
dönemde kişi başına düşen tarım
alanlarındaki gerileme yüzde 38,1
olarak gerçekleşti. 1990 yılında 0,76
hektar olan kişi başına toplam tarım
alanı miktarı; 2017 yılında 0,47
hektara geriledi. 2017  itibariyle
toplam ekilebilir alan (23.385 bin
hektar) dikkate alındığında ise kişi
başına 0,29 hektar nitelikle tarım
alanı düşüyor. 2015 verilerine
göre, dünyada kişi başına düşen
işlenen tarım alanı 0,19 hektar;
Avrupa Birliği’nde ise 0,21
hektar olarak görülüyor.

Toplam tarım alanları, 2001
yılından bu yana yüzde 8 oranında
azalırken; işlenen tarım alanlarının
son 20 yılda yüzde 12 azalması
dikkat çekiyor. 2004-2018 yılları
arasında tarım alanları tüm
bölgelerde azaldı. Azalmanın en
düşük olduğu bölge İç Anadolu oldu.
En çok azalış ise yüzde 16 ile
Akdeniz Bölgesi’nde görülüyor.
Ekilen tarım alanları Karadeniz
Bölgesi’nde yüzde 15, Güneydoğu
Anadolu’da yüzde 12, Doğu
Anadolu’da yüzde 10, Marmara’da
yüzde 9 ve Ege’de yüzde 8 azaldı. 
Çiftçi sayısı hızla düşüyor

Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK) verileri, kayıtlı çiftçi sayısının
her yıl giderek nasıl azaldığını ortaya
koyuyor. Özellikle son 10 yılda
düzenli ve ciddi bir düşüş söz
konusu. 2008’de 1 milyon 127 bin
olan çiftçi sayısı, 2019’de 600 bine

kadar düştü. Bu veriler, kayıtlı çiftçi
sayısında 2008’den bu yana 541 bin
600 kişilik azalma anlamına geliyor.
Bu da yüzde 48'lik düşüşe karşılık
geliyor. Düşünün özellikle 2011’den
sonra hızlandığı görülüyor. 2018'den
Şubat 2020’ye kadar, çiftçi sayısında
111 binlik azalma meydana geldi.

TÜİK verilerine göre tarım
sektöründe istihdam edilen kişi sayısı
ise 2002’de 7 milyon 458 bin
kişiyken, 2020 Şubat itibariyle 
4 milyon 157 bin kişiye geriledi. 
Bu da son 18 yılda 3 milyon 301 bin
daha az tarım çalışanı anlamına
geliyor. Tarım sektöründe
istihdam edilen kişi sayısının
yüzde 44 azaldığı ortaya çıkıyor.
Tarım ekonomisi can çekişiyor

Tarım ürünlerinde ithalatın payı
hızla artarken, son büyüme rakamları
bunun nedenlerini ortaya koydu.
2002 yılında 359.3 milyar lira olan
gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH)
içinde tarım 36.9 milyar lira ile
yüzde 10.27 pay alırken; 2018
yılında 3.7 trilyon liraya yükselen
GSYH içindeki payı 213.3 milyar
lirayla yüzde 5.76'ya düştü. Eğer
tarımın milli gelirden aldığı pay
korunabilseydi bugün 380 milyar 91
milyon liralık değere ulaşacaktı.
Böylece 16 yılda 166.7 milyar liralık
değer yok oldu. Tarımın büyüme hızı
2002 yılında yüzde 8.7 iken 2018'de
yüzde 1.3'e düştü. 2003-2018 yılları
arasında uygulanan tarım politikaları
sonucunda tarım sektörü ortalama
yüzde 2.6 büyüdü. Oysa aynı
dönemde Türkiye'nin büyüme oranı
yüzde 5.5 oldu. Yani tarım
sektörünün büyümesi, Türkiye'nin
ortalama büyümesinin yarısından
bile düşük olarak gerçekleşti.

Ürün değişimi neden zorunlu?
Devlet Su İşleri (DSI)̇ tarafından

onaylanan Kuç̈uk̈ Menderes Havzası
Havza Su Tuk̈etimleri Nihai
Raporu’nda, şöyle bir uyarı var: 

“Kuc̈u̧k̈ Menderes Nehri Alt
Havzası’nda fiili yeraltı suyu (YAS)
tuk̈etimleri toplamı 802,38 hm3/yıl
olup, Master Plan kapsamından
hesaplanan yıllık emniyetli YAS
rezervinin (289 hm3/yıl) 2,8 katı
kadardır. Kuc̈ü̧k Menderes Nehri Alt
Havzası’nda oz̈ellikle fiili
tuk̈etimlerin fazlalıgı̆ dikkate
alındığında yeni tahsislerin yapılması
uygun gor̈ul̈memektedir. (Şahin ve
ark. 2018)” Su açığının bu kadar
yüksek olduğu bir durumda
mühendislik çözümleri ile havzanın
su kaynaklarını korumak ve ek su
kaynağı bulmak imkansız... 
Tek çözüm, ürün deseninin
değiştirilmesidir. Tarıma daha çok su
arz etmeye çalışmak yerine, suya
göre tarım yapılmasıdır. Ürün 
deseni değişmez ise gelecek 10 yıl
içinde; toprağın çoraklaşması,
sulak alanların kuruması ve 
ovanın çöküşü kaçınılmazdır. 
İzmir Tarımı model olacak

Küçük Menderes Havzası’ndaki
bu tahdit, aslen Türkiye’nin tüm
havzaları için geçerlidir. İzmir
Büyükşehir Belediyesi’nin, Küçük
Menderes Havzası’nda başlattığı ve
kısa süre içinde kent genelindeki tüm
havzalarda uygulamayı hedeflediği
havza tarımı modeli, tüm bu
sorunlara yerel çözüm üretme
projesidir. Kısaca “İzmir 
Tarımı” olarak anılan bu reçete, 

Türkiye’ye ilham verecek
yeni bir tarım politikasının somut
örneği olacaktır.

Türkiye’de tarım
NE DURUMDA?
Türkiye’de tarım
NE DURUMDA?
Türkiye’de tarım
NE DURUMDA?
Türkiye’de tarım
NE DURUMDA?
Türkiye’de tarım
NE DURUMDA?
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, “Başka Bir Tarım Mümkün” felsefesi ışığında İzmir
Tarımı modelini hayata geçirmesinin temelinde, Türkiye’de tarımın son yıllarda yaşadığı
gerileme var. Konuyu daha iyi anlamak açısından tarım politikalarını, uygulamaları ve
bunların neticesinde ortaya çıkan tarım ekonomisi tablosunu irdelemek gerekiyor
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Kınık’ın tüm yolları
bakımdan geçirildi
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İzmir Büyükşehir
Belediyesi, merkez
ilçelerde olduğu gibi
metropol dışındaki
ilçelerde de pek çok
yatırım ve hizmeti hayata
geçiriyor. Sokağa çıkma
kısıtlamalarının yanı sıra
vatandaşların da bilinçli
şekilde evlerinde kaldığı
pandemi döneminde,
hizmet atağına hız verildi.
Bu süreçte Bergama,

Dikili ve Kınık ilçelerinde üretim ve ulaşım yolları ile
kırsal ve merkez mahallelerdeki yolların bakımları ve
onarımları gerçekleştirildi. İşte, ilçe ilçe yapılanlar:

BERGAMA
İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire

Başkanlığı tarafından Bergama’da bir yılda yaklaşık
270 bin metrekare sıcak asfalt serimi yapıldı. 
400 bin metrekare kilit parke taş granit kaplama
yapıldı.  Yine ilçe genelinde 235 bin metrekarelik
sathi kaplama imalatı uygulanırken, 60 bin
metrekarelik alanda zemin hazırlığı tamamlandı 
ve sathi kaplama için beklemeye alındı.

525 bin metrekarelik iş yapıldı
Böylece ilçede bir yılda yaklaşık 270 bin

metrekaresi asfalt serim, 400 bin metrekaresi kilit
parke taş granit kaplama olmak üzere toplam 525

bin metrekarelik yol
düzenleme çalışması

ve 235 bin metrekare
arazi yolunun 
sathi kaplaması
tamamlandı. İlçedeki
asfalt çalışmaları
için bu süre zarfında

yaklaşık 63 bin ton
asfalt kullanılırken, 

bunun 30 bini sıcak asfalt
serimi, 33 bini asfalt yama için uygulandı. Yine son
bir yıllık süre zarfında, 41 bin 400 metrekare granit
küp taş ve 42 bin 900 adet bordür imalatı yapıldı.

DİKİLİ
İlçede 1,3 kilometrelik

hastane yolu
genişletilerek ulaşım
rahatlatıldı ve asfaltlama
çalışması yapıldı. 
3,5 kilometre
uzunluğundaki Uğur
Mumcu Caddesi’nde 
çift yönlü kaldırım
çalışması yapıldı, yol
asfaltlandı ve yolun bir
tarafına iki metre

genişliğinde bisiklet yolu yapıldı. Sahildeki Sevgi
Yolu düzenlenerek modern görünüme kavuşturuldu.
Yürüyüş yolu düzenlenirken bisiklet yolu da
oluşturuldu ve alan aydınlatıldı. Dikili’de kırsal ve
merkez mahallerde 400 bin metrekare sıcak asfalt
serimi yapıldı. 327 bin metrekare arazi yolunun
sathi kaplaması yapılırken, kırsal ve merkez
mahallerde 205 bin metrekare
kilit parke taşı döşendi. 

KINIK
Kınık’ta kırsal ve

merkez mahallerde
265 bin metrekare
sıcak asfalt serimi
yapılırken asfalt
çalışmaları süresince
60 bin ton asfalt kullanıldı.
140 bin metrekare arazi yolunun sathi kaplaması
yapılırken, 60 bin metrekarelik arazi yolunun zemin
hazırlığı tamamlandı ve sathi kaplama için
beklemeye alındı. Ham yollara 40 bin metrekare
parke taş döşenerek kırsal ve merkez mahallelerdeki
yolların bakım ve onarımı gerçekleştirildi. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bakırçay
Havzası’nın evsel atıklarını ekonomik değere
dönüştürecek. Bu doğrultuda projelendirilen, 
katı atık depolama alanını iyileştirecek, çöpleri
geri dönüştürecek ve atıklardan elektrik
üretecek Bergama Entegre Katı Atık Yönetim
Tesisi’nin önemli aşaması tamamlandı. 
Bergama, Kınık, Dikili ve Aliağa ilçelerinin evsel
atıklarının değerlendirileceği, günlük 500 ton
işleme kapasiteli tesisi, Doğu Star Elektrik
Üretim A.Ş., 15 yıl boyunca Büyükşehir
Belediyesi’ne kira vererek işletecek.

280 bin metrekarelik depolama alanının 173
bin metrekarelik kısmında kurulacak Bergama
Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi; Mekanik
Ayırma, Biyometanizasyon, Kompost ve Elektrik
Enerjisi Üretim Tesisi olmak üzere dört üniteden
oluşacak. Kentsel atıklar, tesisin girişindeki
tamamen kapalı atık döküm alanına boşaltılacak
ve Mekanik Ayırma Ünitesi’ne alınacak. Burada
geri dönüşüme yönlendirilecek malzemeler
ayrılacak. Biyometanizasyon Tesisi’nde yiyecek
ve bahçe atıkları gibi organik atıklar oksijensiz
ortamda (reaktörlerde) işlemden geçirilecek. 
Elde edilen biyogaz, elektrik enerjisine dönüşmek
üzere Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi’ne iletilecek.

Kalan atıklar ise Kompost Üretim Ünitesi’ne
alınacak, havalandırılarak olgunlaşması
beklenecek. Elde edilen kompost ürün, toprak
iyileştirici olarak kullanılabilecek.
14 bin hanelik enerji üretecek

İşlenemeyen atık malzemeler ise düzenli
depolama lotlarında depolanacak. Oluşan metan
gazı biyogaz arıtmadan geçirildikten sonra elektrik
enerjisi üretim tesisine yönlendirilecek. Gaz

motorlarında üretilen elektrik enerjisi hem tesisin
işletmesinde kullanılacak hem de doğrudan
dağıtım şebekesine aktarılacak. Tesisin faaliyete
geçmesi ile birlikte her yıl 12 milyon metreküp
metan gazı bertaraf edilerek 25 bin 300
megavatsaat (MWh) elektrik enerjisi üretilecek.
Bu değer yaklaşık 14 bin hanenin enerji ihtiyacını
karşılayabilecek bir miktara karşılık geliyor. Tesis,
2021 yılında tam kapasiteyle hizmete alınacak.

Bakırçay Havzası’nda ‘çöp’ sorun olmaktan çıkıp, ekonomik ve ekolojik değere dönüşüyor. Bergama, Dikili,
Kınık ve Aliağa’nın evsel atıklarından elektrik üretilecek. Tesisin yapımı ve işletilmesi projesinde sona gelindi.

Atıklar elektrik olacak

#İzmİrTarımı
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İzmir Tarımı ile kuraklığa ve
yoksulluğa çare reçetesi yazan İzmir
Büyükşehir Belediyesi; bölgenin
iklim ve toprak yapısına uygun
tarımsal üretim modellerini hayata
geçiriyor. Havza bazlı tarım modeli
çerçevesinde, tarımsal kooperatiflere
verilen “alım garantisi” ile çiftçinin ve
hayvancının ürünlerine katma değer
kazandırılacak; sürdürülebilir tarım
döngüsü ile kırsal kalkınmanın kapısı
aralanacak. Bu doğrultuda Bakırçay
Havzası’na da önemli destekler
sağlayan İzmir Büyükşehir
Belediyesi, Süt Kuzusu Projesi
kapsamında Bergamalı süt
üreticilerinden 2019 ve 2020
yıllarında 1 milyon 360 bin litre süt
aldı. Bölge kooperatiflerine, yüksek
teknoloji ürünü yedi adet süt soğutma
tankı hibe edilerek havzada süt
üretimi teşvik edildi. Sütler
değerinden alındı, üretici 
korundu. Havzadan süt alımının
devamına ilişkin yıllık protokol ise
geçtiğimiz hafta yenilendi.
süt ürünleri Halkın Bakkalı’na

Sağlanan desteklerle üretim ve
pazarlama imkânlarını geliştiren
üretici kooperatifleri, ürün kalitesini
ve çeşitliliğini artırdı; yöreye özgü
tulum peyniri gibi lezzetli ve doğal
süt ürünleri Halkın Bakkalı
şubelerinde tüketiciyle buluşmaya
başladı. Büyükşehir Belediyesi,

çiftçilere ve kooperatiflere, gerek
doğrudan alımlarla gerekse modern
üretim araç hibeleriyle de destek oldu.
Üretici kooperatiflerine pnömatik
hassas ekim makinası gibi modern
tarım makinaları hibe edildi, bölgede
üretim altyapısı güçlendirildi. Aliağa,
Bergama, Dikili ve Kınık ziraat
odaları bünyesinde oluşturulan 
ortak makina parkları, köylüye ve
çiftçiye hizmet vermeye devam etti.

Bakırçay Havzası’na
ÜRETİM DOPİNGİ
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Hızla gelişen süt üretimi ve hayvancılık potansiyeli ile Ege Bölgesi’nin en önemli tarımsal
üretim sahalarından biri olan Bakırçay Havzası, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sözleşmeli
alım destekleriyle daha da büyüyor. Üretim kapasitesiyle birlikte istihdam da hızla artıyor

İzmir Büyükşehir
Belediyesi Etüt ve
Projeler Dairesi
Başkanlığı,
Bergama’ya
yakışacak
Sebze ve
Meyve Hali
Projesi’ni
tamamladı ve
ihale birimine
gönderdi. Tesis,
İslamsaray
Mahallesi’nde, mülkiyeti
Büyükşehir Belediyesi’ne ait 5 bin
196 metrekarelik araziye inşa edilecek. Büyükşehir’e
ait mezbaha ve Bergama Belediyesi tarafından
işletilen hayvan pazarı ile aynı adada tasarlanan 
tesisin yaklaşık inşaat alanı 1922 metrekare olacak. 

30 adet dükkan olacak
Bergama Sebze ve 
Meyve Hali

tamamlandığında;
zemin katı
41metrekare, batar
katta ofisi 18
metrekare olan
toplam 50
metrekarelik 30 adet

dükkan bulunacak.
Tesiste; 41 metrekarelik

soğuk hava deposu ile
270 metrekarelik idari bina da

olacak. Minimal mimari anlayışla ve
kamyon yükleme için ideal açıyla bitişik nizamda
projelendirilen tesisin yapımı 18 ayda tamamlanacak.

İzmir Büyükşehir
Belediyesi, Kınık’a
üç tesisi aynı
anda yapacak.
etüt ve
Projeler
dairesi
Başkanlığı,
Osmaniye
mahallesi’ndeki
Büyükşehir’e ait
7004 metrekarelik
araziye belediye 
hizmet binası, itfaiye hizmet
binası ve terminal projelerini tamamladı; yapı
ruhsatını aldı ve ihale birimine gönderdi. 

İlçenin çehresi değişecek
İnşaat alanı 714 metrekare olacak belediye

hizmet binası, Büyükşehir Belediyesi’nin Kınık
İlçe Hizmet Birimi olarak faaliyet gösterecek. 

Binada İZsU ve Terminal işletmesine
ait ofis alanları, çok amaçlı salon ve teknik
birimler de bulunacak. 765 metrekarelik
Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde 
13 araçlık otobüs peronu, bilet satış alanları,
kafeterya ve teknik alanlar olacak. 

İtfaiye Hizmet Binası’nda ise dört büyük
itfaiye aracı için garaj, ofis

alanları, yemekhane,
yatakhaneler, dinlenme

alanı, kapalı spor salonu
bulunacak. Buranın
toplam inşaat alanı ise
1318 metrekare
olacak. alanda ayrıca
27 araçlık açık
otopark, açık dinlenme

alanları ve yeşil 
alanlar da bulunacak. 

Üreticiden 211 bin
kavanoz bal alındı

mahsül tarlada 
ürün dalda kalmadı

Sözleşme yaptığı fabrikaların çeşitli
gerekçelerle alımı durdurması nedeniyle
mağdur olan domates üreticisin de imdadına
yetişen Büyükşehir, Kınıklı üreticilerden 
70 bin kavanoz domates salçası ile 49 bin
kilogram siyah zeytin; Bergamalı üreticilerden
ise 133 bin kilogram sofralık zeytin aldı;
mahsulü tarlada, ürünü dalda bırakmadı.

Kadın arıcı sayısı arttı
Zengin bitki örtüsü, biyolojik çeşitliliği ve

yöreye has ılıman iklimiyle ülkemizin en önemli
bal üretimi merkezlerinden Bakırçay
Havzası’nda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin
sağladığı arıcılık desteklerinden yararlanan
üretici sayısı 800’e, hibe edilen kovan sayısı
ise 5 bine yaklaştı.Kadın girişimciliğinin
desteklenmesinin hedeflendiği proje ile 529
kadın, bal üretimine katıldı. Tüm üreticilere
11 kalemden oluşan (kıyafet, şerbetlik, el
demiri, körük, fırça) üretim seti hediye edildi.
Arı, kovan, petek gibi tüm proje ihtiyaçları 
ise tamamı bal üreticilerinden oluşan İzmir 
Arı Yetiştiricileri Birliği’nden sağlandı.

300 manda daha dağıtılacak
2020 yılında Bergama ve Kınıklı 

üreticilere 73 yetişkin manda hibe eden İzmir
Büyükşehir Belediyesi, manda yetiştiriciliğini
havzada yaygınlaştırmayı sürdürüyor. 
2021 yılı manda desteğine ilişkin ilk talepler
Bergama’dan toplandı, dağıtım takvimi
netleşmeye başladı. Yıl içinde kent
genelinde 300 manda daha dağıtılacak.

4 bin 274 küçükbaş 
Aliağa, Bergama, Dikili ve Kınık ilçelerinde

bin 105 üretici aileye, coğrafyamızın yerli ırkı
sakız cinsi başta olmak üzere 4 bin 274
küçükbaş hayvan hibe eden İzmir Büyükşehir
Belediyesi, hayvan desteğini 134 mahalleye
ulaştırdı. Hibe edilen küçükbaş hayvanların
sayısı yeni doğumlarla birlikte 10 bini aştı.
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Aliağa ve Kınık’ta 279 köylü ve çiftçiye
yüksek kaliteli 135 bin kilogram hayvan yemi
hibe eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, yem
desteğinin kapsamını da genişletiyor. Projenin
19 ilçede yaygınlaştırılmasına ilişkin tasarı ocak
ayında Büyükşehir Meclisi’nde kabul edildi. 
75 milyon liralık kaynak ayrılan dev projeden,
sosyal güvencesi olmayan küçük ölçekli
küçükbaş hayvan üreticileri faydalanacak. 

Hayvan içme suyu göletleri
Bölgede mera hayvancılığını desteklemek

amacıyla Aliağa, Bergama ve Dikili kırsalında
altı adet hayvan içme suyu göleti yapan
Büyükşehir, 2019 ve 2020 yıllarında 66 adet
hayvan içme suyu göletini iş makinalarıyla
temizledi; su tutma kapasitelerini artırdı. 2021
yılında bölgede 10 yeni gölet daha yapılacak. 

Yem bitkisi üretimi
Bergama’da su ve iklim dostu yem

bitkisi üretimini teşvik etmek amacıyla yem
tohumu ekimlerine 2020 yılında başlayan İzmir
Büyükşehir Belediyesi, beş mahalleden 35
çiftçiye süt otu, fiğ ve yem bezelyesi tohumu
dağıttı. Yaklaşık 400 dekarlık arazide yem
bitkisi üretimine başlayan Büyükşehir, yem
bitkisi üretimini tüm havzada hızla
yaygınlaştırıp, girdi maliyetlerine destek olmayı
hedefliyor.

Ürün deseni zenginleşiyor
Bölgede özellikle de ekonomik değeri

yüksek tarımsal ürün desenini zenginleştirmeyi
hedefleyen Büyükşehir, 2019 ve 2020 yıllarında
Aliağa, Bergama, Dikili ve Kınık ilçelerinde 227
bin meyve ve zeytin fidanı dağıttı. Hibe edilen
toplam fidan sayısı bir milyon 100 bine ulaştı.

Zeytinde verim artacak
Zeytin veriminde önemli kayıplara yol açan

halkalı leke hastalığına karşı mücadeleyi de
sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aliağa
Hacıömerli Mahallesi’nden 138 zeytin
üreticisine mantari hastalıklara karşı kullanılan
bordo bulamacı desteği sağlayacak.

Çam fıstığı üretimine neşter
Bergama Kozak Yaylası’nın başlıca geçim

kaynağı olan fıstık çamında yaşanan verim
düşüklüğüne çözüm üretmek amacıyla Türkiye
Ormancılar Derneği ile proje uygulayan İzmir
Büyükşehir Belediyesi, yöre ekonomisi için
büyük önem taşıyan çam fıstığı üretimini
yeniden artırmanın yollarını aramayı da
sürdürüyor. Araştırmalar devam ediyor. 

Kozak’ta bağcılık
yeniden canlanacak

Lezzeti ve aromasıyla bölgenin en önemli
tarımsal zenginliklerinden biri olan Kozak
üzümünün üretim alanlarını artırmayı
hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi,
yörede bağcılığı yeniden ana geçim kaynağı
yapmayı hedefliyor. Fıstık çamındaki verim
düşüklüğü sebebiyle yeniden bağcılığa
dönmek isteyen üreticilere asma fidanı 
ve tel çit desteği sağlanacak. Kozak
Yaylası’nda yeni üretim alanları yaratmayı
hedefleyen Büyükşehir, üzüm bağları
için damla sulama projeleri de geliştirecek.
Bölgenin köklü ve zengin bağcılık 
kültürü canlandırılacak; yöresel ürünler
yeniden ekonomik kazanca dönüşecek.

Kırsal turizm merkezi olacak
Bölge turizmine önemli katkı sağlayan

Bergama Kozak Yaylası Festivali ile bölgede
tarım dışı ekonomik faaliyetleri teşvik edip
destekleyen Büyükşehir, yöreyi kırsal turizm
merkezine dönüştürmeyi de hedefliyor. İlki
2018 yılında düzenlenen ve geleneksel hale
getirilmesi planlanan Kozak Festivali, binlerce
doğa ve yayla sevdalısını bir araya getirdi.

Balıkçılar da unutulmadı
Su ürünleri kooperatiflerine kayıtlı balıkçı

teknelerine yönelik malzeme desteğinin
kapsamını da genişleten İzmir Büyükşehir
Belediyesi, proje bölgesine Aliağa ve Dikili
ilçelerini de dahil etti. Küçük ölçekli balıkçılara
“tekne bakım ve koruma malzemesi” hibe
edilecek, ekmek teknelerinin ömrü uzayacak.

Toprak analizleri yapılıyor
Bergama, Dikili, Kınık ve Aliağa için 1265

toprak analizi yapıldı. Toprağın yapısı,
mineral ihtiyaçları belirlendi; üreticiler
doğru gübreleme ve sulama için
yönlendirildi. İklim değişikliği ve hava kirliliği
kaynaklı olasılıkların araştırılması amacıyla
bölgeye ikişer adet hava kalitesi ölçüm ve
meteoroloji istasyonu kuran Büyükşehir, birçok
parametre ve veriyi tam zamanlı izliyor, ölçüyor.

Bergama’ya 
yakışacak sebze 
ve meyve hali

Büyükşehir, sosyal yardım
paketlerine eklediği balları
tamemen yenileyip, üreticinin
hizmetine sunduğu Bergama
Kıranlı Bal İşleme ve
Paketleme Tesisi ile üreticiyi
desteklemeyi de sürdürdü.
İzmir Arı Yetiştiricileri
Birliği’nden 2019 ve 2020
yılında alınan 200 bin, Kozaklı
bal üreticilerinden ise 11 bin
kavanoz çam balı alındı;
ihtiyaçlı aileler için hazırlanan
gıda paketlerine eklendi. 

Kınık’a belediye 
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*İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Yayın Organıdır.

Bölge sakinleriyle görüşüldü
İzmir Büyükşehir Belediyesi

Avrupa Birliği’nin HORIZON 2020
Programı kapsamında oluşturduğu
Bakırçay Havzası'nın ekonomik ve
sosyal gelişimine katkı sağlayacak
“RURITAGE-Kültürel Miras Esaslı
Sistematik Stratejiler Yoluyla Kırsal
Yenilenme” projesi çalışmalarını
sürdürüyor. Bu çerçevede Bergama
ilçesi Kozak Yaylası Yukarıbey
Mahallesi'nde açılan koordinasyon
merkezinde, yayla köylerinde
yaşayan kadın üreticiler ve muhtarlar
ile toplantılar yapıldı. Kozak Yaylası
köy ziyaretleri de gerçekleştirildi. 
Altı ana başlık belirlendi

Toplantılarda ve köy
ziyaretlerinde; inanç turizmi,
kırsalda gıda, göç, sanat-festivaller,
dirençlilik ve peyzaj olmak üzere
altı yenilikçi alan ve bu alanların
çerçevesinde belirlenen dokuz 
eylem planı katılımcılarla 
paylaşıldı. “İnanç Turizmi” başlığı
altında Selçuk-Bergama aksındaki
önemli dini merkezlerin inanç
turizmi rotası olarak tanıtılması;
İZBAN istasyonlarında 
bilgilendirme noktaları
oluşturulması; EUROVELO
bisiklet ağına alt güzergâh olarak

RURİTAGE İzmir bisiklet rotasının
tanımlanması planlanıyor. 
Zanaat atölyeleri canlanacak 

“Yerel Gıda” başlığı altında
yerel tarım ürünü festivallerinin
yapılması, jeo-gıda üretimi, yerel
gıda kültürü ve markalaştırma
stratejileri için çalışmaların
yapılması, Kozak Yaylası Doğal
Yaşam Köyü’nden yararlanılması
konuları öne çıkıyor. “Sanat-
Festivaller” başlığı kapsamında 
ise bölgeye özel festivaller ajandası
oluşturulması, sepetçilik gibi 
yerel zanaat atölyelerinin
canlandırılması, yeni sepet
ustalarının yetiştirilmesi planlanıyor.
Ayrıca, müzik kültürünü tanıtmak
ve belgelemek için Bakırçay
Havzası Ses Haritası oluşturulacak.

Gelir kaynakları yaratılacak
“Dirençlilik” başlığı altında

Kozak Havzası’na odaklanılacak.
Fıstık çamı dışında gelir getirici
ürünlerin araştırılması ve altyapının
buna göre dönüşümü çalışmaları
başladı. Ayrıca bölgenin kültürel
ve doğal mirasına dayalı olarak
etnobotanik bitki ve ürün listelerinin
hazırlanması için hem sözlü tarih
hem de saha araştırması yapılacak.
Ekonomik dirençliliği arttırmak 
için kırsal turizmi geliştirici ‘dağınık
otel’ gibi yeni ve dayanışmacı
modellerin geliştirilmesi, bu
kapsamda bilgilendirme, eğitim
ve markalaştırma çalışmalarının
yapılması öngörülüyor.
Jeopark ve Jeo-Rota hedefi

“Peyzaj” başlığı altında

uzmanlarla işbirliği sağlanacak.
Çocuklara yönelik altı orman okulu
kurulması için çalışma yapılması ile
bölgenin “jeopark” olarak tanınması
üzerine çalışılacak. Öncelikle
bölgenin potansiyeli tespit edilecek.
Türkiye’de halen Van Gölü-Nemrut,
Tuz Gölü, Karapınar, Mut, Narman
Mutluluk Vadisi, Kula, Pamukkale
Traverten ve Kapadokya olmak
üzere toplam sekiz jeopark adayı
bulunuyor. Bakırçay Havzası’nın da
bunlardan biri olması hedeflenirken;
EUROVELO ile bağlanacak
jeo-rota çalışmaları da başlatılacak.
2022’de UNESCO’da tanıtılacak  

Proje kapsamında, İzmir’in
kuzeyinde yer alan Bakırçay
Havzası’nı Avrupa’daki diğer kırsal
merkezler ile bağlayacak coğrafi
bilgi sistemleri tabanlı RURITAGE
ATLAS da oluşturuluyor. Bu
çerçevede erişilebilir, kültürel ve
doğal miras esaslı bir veri tabanı
ortaya çıkarılacak. Bu atlas sayesinde
bölgenin, uluslararası alandaki
görünürlüğü ve tanınırlığı da artacak.
Çalışma sayesinde bölgenin turizm
potansiyeli ortaya çıkacak. Elde
edilen tüm sonuçlar, 2022 yılında
Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan
UNESCO merkezinde tanıtılacak.

İzmir Büyükşehir
Belediyesi, kentin

kuzeyini, kırsal
mirası ile

kalkındıracak.
Kültür ve doğa

turizmini
başlatacak

“RURITAGE
Projesi” çalışmaları

pandemiye
rağmen

devam ediyor
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İzmir Büyükşehir Belediyesi,

fıstık çamı üretimiyle ünlü Kozak
Yaylası'nda “Doğal Yaşam Parkı”
kuruyor. Park, Avrupa Birliği’nin
HORIZON 2020 Programı
dahilindeki RURITAGE-Kültürel
Miras Esaslı Sistematik Stratejiler
Yoluyla Kırsal Yenilenme Projesi
ile birlikte oluşturuluyor. 

Turizm, doğa ve kırsal
kalkınma faaliyetlerine ev sahipliği
yapacak projede Bergama, 
Kınık ve Dikili’yi içine alan
Bakırçay Havzası'nın ekonomik
ve sosyal gelişimine katkı
sağlamak hedefleniyor. 

Üretim atölyeleri
Kozak Yaylası Doğal Yaşam

Parkı, çam fıstığı üretiminin
azalması nedeniyle ekonomisi
zayıflayan bölgeye kırsal 
kalkınma ve ekolojik 
turizmle can suyu verecek. 

Kozak Yukarıbey Turizm
Geliştirme Kooperatifi’ne ait 100
bin metrekarelik proje alanında;
karavan parkı, çadır kampı, ahşap

ve yerel taş malzeme içeren
bungalovlar gibi geçici ve kalıcı
konaklama birimleri bulunacak. 

Bunların yanı sıra parkta 

açık festival alanı, yayla ve 
yörük kültürüyle ilgili sergileme
alanları, doğal yürüyüş ve 
jeo-rota parkurları, eğitim 

salonu, üretim atölyeleri ve
satış birimleri yer alacak. 

Atölyelerde üretilen dokuma,
yaygı, kâğıt ve parşömen, peynir
ve fıstık çamı gibi ürünler ise satış
birimlerinde, kooperatiflerce
üretilen diğer yerel ürünlerle
birlikte satışa sunulacak.

Yerinde istihdam 
Parkta turizm faaliyetleri

koruma-kullanma dengesi
gözetilerek çeşitlendirilecek. 

Proje yayla turizmini
geliştirerek bölge insanına yerinde
istihdam olanağı da sunacak. 

RURITAGE projesi 
kapsamına yapılan eğitim ve
markalaştırma çalışmaları
kapsamında kaybolmakta 
olan el sanatları ve üretim
yöntemleri korunarak, bölgenin
sahip olduğu değerlerin
yaşatılması sağlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kozak Yaylası Doğal Yaşam Parkı’nı kuruyor. Park; fıstık çamı üretimiyle tanınan Kozak
Yaylası’nda ekolojik turizmle yeni gelir kapıları açacak; bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak

Çocuklara
oyun grupları
büyüklere
spor aletleri

Çocuklara
oyun grupları
büyüklere
spor aletleri

Çocuklara
oyun grupları
büyüklere
spor aletleri

Çocuklara
oyun grupları
büyüklere
spor aletleri

Çocuklara
oyun grupları
büyüklere
spor aletleri

Park ve Bahçeler Dairesi
ekipleri; Bergama, Dikili ve
Kınık’taki parkları ve yeşil alanları,
çocuk oyun grupları ve spor
kondisyon aletleri ile donattı.

27 adet çocuk oyun grubu
İzmir Büyükşehir Belediyesi 

Park ve Bahçeler Dairesi 
Başkanlığı ekipleri; Bergama, Kınık
ve Dikili’de merkez ve kırsal
mahallelerde park ve oyun grupları
kurarak çocukları mutlu etmeye
devam ediyor. Üç ilçedeki parklara
ve yeşil alanlara toplam 27 adet
çocuk oyun grubu kuruldu.

22 adet kondisyon alanı
Açık havada spor yapmak

isteyenler için ise park ve yeşil
alanlara 22 adet spor kondisyon
aletleri kurulumu gerçekleştirildi.
Öte yandan Büyükşehir,
Bergama'daki okulların bahçelerine
kurulması için 30 adet piknik
masası da hediye ederek, montaj
ve kurulumlarını gerçekleştirdi.

#İzmİrTarımı


