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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yayın organıdır.

Sayı: 03

#İzmİrTarımı
#İzmİrTarımı

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
Hedef, tarımda markalaşmak

Yangın ve
sel yaraları
SARILIYOR

OOPERATİFLEŞME temelinde kırsal
K
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.

Soyer: Alım garantisi veriyoruz
ARIM ve hayvancılık yapılan tüm mecralarda
T
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.

Sanayİ kentİ torbalı
altyapısıyla da parlıyor

Ürünler dünyaya pazarlanacak
OYER, “Tarım ve hayvancılık, iklim ve coğrafi
S
özelliklerle uyumlu olmalı; birbirini beslemeli.
Doğal, kaliteli ürünler üretilmeli ve satılmalı.

İZMİR’İN sanayi yıldızı Torbalı’nın, hızla artan
nüfusu paralelinde altyapısı da adeta çağ
atladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU
Genel Müdürlüğü, bereketli Küçük Menderes
Havzası’nın bu önemli ilçesinde, son iki yılda
230 milyon liranın üzerinde yatırıma imza attı;
çalışmalarına devam ediyor. n Sayfa 3’te

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.”

İ

ZMİR Büyükşehir Belediyesi,
orman yangını ve sel
felaketiyle sarsılan Menderes’in
yaralarını hızla sarıyor. Son iki
yılda ilçeye yapılan
alt ve üstyapı
yatırımlarının
toplam
maliyeti
75 milyon
lirayı buldu.

n Sayfa 7’de

Tarımda büyük destek
S
Tire’ye yatırım yağmuru

K

ENTİN dört bir yanında altyapı geliştirme
çalışmalarını sürdüren İZSU, Tire’ye de
değer katıyor. İlçeye son iki yılda 15 milyon
400 bin liralık yatırım gerçekleştirildi. n 2’de

AĞLADIĞI tarımsal
destekler ve
sözleşmeli alımlarla
kooperatif ortağı
binlerce çiftçi ailesinin
emeğini güvenceye alan
İzmir Büyükşehir
Belediyesi; Menderes,
Tire ve Torbalı’da da
sosyal ve ekonomik
dayanışmanın teminatı
olmayı sürdürdü. n 6’da

Menderes’in su ve altyapı
sorunları çözüme kavuştu
İZMİR Büyükşehir
Belediyesi, İZSU
eliyle ilçeye son iki
yılda yaklaşık 20
milyon TL’lik altyapı
yatırımı yaptı. n 2’de
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İZSU ÇALIŞMALARI

İZSU Genel Müdürlüğü eliyle son iki yılda yaklaşık 20 milyon TL’lik yatırım yapıldı

Menderes’in su ve altyapı
sorunları çözüme kavuştu
İzmir Büyükşehir Belediyesi,
Menderes’in altyapısını geliştirme
çalışmalarını sürdürüyor. Bölgenin
su, altyapı ve çevre sorunları,
yatırımlarla çözüme kavuşuyor.

İçme suyu hattı yenilendi
İZSU, içme suyu yenileme ve
rehabilitasyon çalışmaları
kapsamında ilçe merkezi,
belde ve köylerde yaptığı
çalışmaları tamamladı.
Bölgede ekonomik
ömrünü tamamlanmış,
eskiyen ve kaçaklara neden
olan 33 kilometrelik içme suyu
hatları yenilendi. Yaşanan
su kaçaklarının önüne geçmeyi sağlayan
uzun ömürlü hattının yapımı için 3 milyon
350 bin liralık yatırım yapıldı.

Çile Mahallesi’ne yeni su kaynağı
Yeraltı su seviyelerinde düşüş yaşanan
bölgelerin içme suyu ihtiyacını sağlıklı

şekilde karşılamak için yeni su kaynakları
çalışmalarını da sürdüren İZSU,
Çile Mahallesi’nin su ihtiyacının
karşılanması amacıyla yeni bir su
kuyusunu daha devreye aldı. 67 bin liralık
yatırımla açılan sondaj kuyusunun devreye
girmesiyle birlikte mahallenin su
sorunu ortadan kalktı.

Ek hizmetler unutulmadı
İZSU Genel Müdürlüğü,
daha iyi ve hızlı hizmet
yolunda altyapı
yatırımlarının yanı sıra
vidanjör çekim işleri, iş
makinesi, su tankeri, içme suyu
depoları, su kuyuları bakım ve
onarım işleri, elektrik panosu, jeneratör
bakım, baca yükseltme, dere kenarı
korkuluk inşaatı gibi hizmetler için de
yüklü yatırımlar yapıyor. Son iki yılda
bu kapsamdaki işler için 6 milyon TL’yi
aşkın kaynak harcandı.

r
o
y
u
m
r
u
d
t
e
m
z
i
h
e
Tire’d

Sırada neler var?
Kentin farklı noktalarında başlattığı
kanalizasyon hattı çalışmalarını sürdüren
İZSU, önemli bir altyapı projesini daha hayata
geçirdi. Altı milyon lira tutarında yatırımla
başlatılan projeyle ilçede yer alan mevcut
kanal hatları yenilenerek yeni imara açılan
yerleşim yerlerine kanalizasyon hattı
imalatı yapılıyor.
Proje
kapsamında
Menderes’in
Barbaros,
Cüneytbey,
Gölcükler,
Kasımpaşa,
Mithatpaşa,
Altıntepe, Görece,
Hürriyet, Cumhuriyet, Ata, Oğlananası, Şaşal
ve Tekeli mahallelerinde 29 kilometrelik yeni
kanalizasyon hattı hizmete girecek. Ayrıca
devam eden vidanjör, iş makinesi, su tankeri,
depo bakım onarım, kanal temizleme ve
görüntüleme gibi ek hizmet için de 3 milyon
TL’yi aşkın yatırımlar devam ediyor.

Planlanan yatırımlar
Çile, Gölova, Tekeli, Oğlananası ve Görece
mahallelerini kapsayacak toplam 290
kilometrelik içme suyu şebekesi hattı imalatı,
Oğlananası Mahallesi’nin artan su ihtiyacını
karşılayacak yeni su kuyusu yapımı, Barbaros,
Gümüldür, Cumhuriyet,
Atatürk, Fevzi Çakmak,
Orta, Çukuraltı,
Hürriyet, Görece,
Çileme, Cüneytbey,
Kemalpaşa,
Kasımpaşa,
Gölcükler,
Mithatpaşa, Gazipaşa,
Ataköy, Çamönü,
Değirmendere, İnönü,
Karakuyu mahallelerini kapsayacak atıksu ve
yağmur suyu şebekesi imalatı, artan
yağışlarda taşkınlara neden olan Dereköy
deresinin ıslahı ve Efemçukuru Mahallesi’ne
kurulması planlanan paket atıksu arıtma tesisi
işleri de en kısa
zamanda hayata
geçirilecek.

Kentin dört bir yanında altyapı geliştirme çalışmalarını sürdüren İZSU Genel Müdürlüğü, Tire’ye
de değer katıyor. Bu çerçevede son iki yılda ilçede 15 milyon 400 bin liralık yatırıma imza atıldı
İZSU ekipleri, Tire’de mevcut
sondaj kuyularının yetersizliğinden kaynaklanan
su sıkıntısını çözüme kavuşturma çalışmalarını
tamamladı. Yeni su kaynakları sağlanması
amacıyla açılan 16 sondaj kuyusu için
yaklaşık 650 bin liralık yatırım yapıldı.
Alaylı, Büyükkemerdere, Cambazlı, Işıklı,
Büyükkömürcü, Karateke, Peşrefli,
Kaplan ve Derebaşı mahalleleri, yeni sondaj
kuyularına kavuştu.
Atık sular geri kazanılacak
Tire İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin
çıkış sularının bölgedeki tarımsal sulamada
kullanılması için günlük 7 bin 500 m³ kapasiteli
geri kazanım ünitesinin proje ve yapım ihalesi
çalışmaları başladı. İhalenin Nisan ayının sonunda
gerçekleşmesi hedefleniyor. Arıtmanın çıkış suları
fitrasyon, ultra filtrasyon ve klor dezenfeksiyonu
işlemlerinden geçirilerek A sınıfı sulama suyu elde
edilecek. Geri kazanım yoluyla elde edilecek yıllık
2.7 milyon metreküp atık su yaklaşık 10 bin
dönüm tarım alanın sulamasında kullanılacak.
Daha çok can suyu
İlçenin farklı noktalarındaki altyapı
çalışmalarını tamamlayan İZSU, diğer
mahalleler için de altyapı projelerini hayata
geçiriyor. Bu kapsamda Akyurt, Küçükburun ve
Dallık mahallelerine alternatif su kaynağı
sağlamak amacıyla 300 bin liralık yatırım
yapılarak üç su kuyusu daha açıldı.
İçme suyu şebekeleri yenileniyor
Vatandaşların daha kaliteli suya erişimi için
çalışan İZSU, devam eden proje kapsamında
bölgedeki içme suyu şebekelerinin bakım ve
onarım hizmeti için ise 11 milyon TL değerindeki
yatırıma imza atıyor. Bu kapsamda Tire’de 100
kilometre uzunluğunda içme suyu ve 25 kilometre
uzunluğunda branşman imalatı yapılacak.
Planlanan yatırımlar
İlçelerde verdiği hizmet kalitesini yükseltmeyi
amaçlayan İZSU Genel Müdürlüğü, Tire’de pek
çok yeni çalışmaya imza atmaya hazırlanıyor.
Cambazlı, Büyükkemerdere, Bahariye,
Küçükburun ve Akyurt mahallelerine hizmet
verecek yeni sondaj kuyuları; Gökçen, Sarılar,
Mehmetler, Kırtepe, Akçaşehir, Yeğenli, Peşrefli,
Yeniçiftlik, Büyükkale, Küçükkale, Işıklar, Işıklı,
Derebaşı, Yamandere, Küçükkemerdere,
Büyükkömürcü, Küçükkömürcü, Dereli,
Çiniyeri, Eğridere ve Yenişehir mahallerine
hizmet verecek yeni içme suyu şebekesi ile iletim

hattı; Kırtepe, Kızılcaavlu, Gökçen, Çayırlı, Alaylı
ve Yeniçiftlik mahallelerine hizmet verecek
yaklaşık 87 kilometre uzunluğundaki atıksuyağmur suyu hattı ve Yeni, Hürrriyet, Fatih,
Turan, Gençlik, Mezbaha, Mollaarap, Beyler
derelerinde toplam 18 kilometre uzunluğundaki

dere ıslah projeleri, kısa süre içinde hayata
geçirilecek. Atık suların sağlıklı arıtımını
sağlamak üzere, Gökçen Atıksu Arıtma Tesisi,
Akmescit Paket Atıksu Arıtma Tesisi ve Alacalı
Paket Atıksu Arıtma Tesisleri’nin proje
çalışmalarına da devam ediliyor.

Bayındır ve Tİre’ye

30 milyonluk yatırım
İzmir Büyükşehir
Belediyesi İZSU
Genel Müdürlüğü
Tire ve Bayındır
ilçelerinde eskiyen
ve kaçaklara
neden olan 35 yıllık
içme suyu hatlarını
yeniliyor. Ekonomik
ömrünü yitirmiş
100 kilometrelik
içme suyu şebekesinin
yenileme çalışmaları için 30
milyon liralık yatırım planlandı.
İzmir’in tüm ilçelerinde su ve
kanal alt yapı çalışmalarını
sürdüren İZSU Genel Müdürlüğü,
Tire’nin 1985 yılından kalma ve
özellikle yaz aylarında sık sık
arızalandığı için su sıkıntısı
yaşanmasına neden olan içme
suyu hatlarını yeniliyor. 1’inci etabı
tamamlanan ve önümüzdeki
günlerde 2’inci etabına başlanacak
çalışmalar kapsamında, kaçaklara
neden olan 100 kilometrelik hattı,
yüklere ve basınca
dayanıklı yeni
borularla
değiştirilecek. Kayıpkaçak oranı azalacak
İletim hatlarının

son teknoloji borularla
yenileneceğini
belirten Çevre
Yüksek Mühendisi
Ferit Çağlar,
Tire ilçe
merkezindeki
çalışmaların 2 yıl
içerisinde tümüyle
tamamlanacağını,
yenileme işlemlerinin
ardından kaçak
oranının ciddi şekilde
azalacağını söyledi.
Sağlıklı ve kesintisiz su
Tire ve Bayındır ilçelerine bağlı
kırsal yerleşim yerlerindeki sondaj
kuyularının iletim hatlarında da
kısmi yenileme çalışmaları
başlatılacak. Bayındır’ın Yakacık,
Pınarlı ve Buruncuk
mahallelerinin de içme
suyu şebekeleri tamamen
yenilenecek. Toplam
30 milyon liraya mal
olacak yenileme
çalışmalarının
tamamlanmasıyla
birlikte Tire ve
Bayındır ilçeleri
sağlıklı ve kesintisiz
suya kavuşacak.

ÇALIŞMALARI
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Sanayİ kentİ torbalı
altyapısıyla da parlıyor
İ

zmir’in sanayi kenti Torbalı’nın hızla artan nüfusu ile
birlikte, su ve kanalizasyon altyapısı da adeta çağ atladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Küçük Menderes Havzası’nın
önemli ilçesi Torbalı’da, son iki yılda 230 milyon TL’nin
üzerinde altyapı yatırımı gerçekleştirdi

İçme suyuna neşter
İZSU Genel Müdürlüğü, kente kesintisiz
su vermek için çalışmalarını sürdürürken
çevre ilçelerde eskiyen şebeke hatlarını da
yeniliyor. Torbalı’da bu kapsamda
yürütülen çalışmalar kapsamında 360
kilometre uzunluğunda yeni şebeke hattı
imalatı ve bakım onarım çalışması yapıldı.
Şebeke yenileme çalışmaları için 64
milyon lira tutarında yatırım yapıldı.

Küçük Menderes
daha temiz akacak

İZSU, Torbalı sakinlerine daha iyi ve
hızlı bir hizmet verebilmek için altyapı
yatırımlarının yanı sıra vidanjör çekim işleri, iş
makinesi, su tankeri, jenaratör, içme suyu
depoları, su kuyuları bakım ve onarım işleri
gibi hizmetler için de yüklü yatırımlara imza
atıyor. Son iki yılda bu kapsamdaki işler için
yapılan yatırım tutarı 14 milyon lirayı buldu.

Yeni hatlar geliyor
İlçede yürüttüğü içme suyu şebeke
imalatlarını tamamlayan İZSU, merkez
mahalleler, belde ve köylerde 120
kilometrelik yeni hattın yapımına
devam ediyor. 45 milyon lira tutarındaki
yatırımla başlatılan çalışmaların
tamamlanmasıyla Torbalı, sağlıklı ve

kesintisiz içme suyu şebekesine kavuşacak.

Atıksu arıtması artacak
İZSU Genel Müdürlüğü, Küçük Menderes
Havzası’nda çevre kirliliğini önlemek ve
havzanın temizliğini sürdürülebilir hale
getirmek için ilçeye hizmet eden Torbalı ve
Ayrancılar Yazıbaşı Atıksu Arıtma Tesisi’nin
kapasitesini artıyor. Hem yaz hem de kış
döneminde verimli şekilde arıtma yapan
tesislerde kapasite artırımına gidilmesi ile
evsel atıklarla birlikte sanayi atıklarının da
toplanarak tesise iletilmesi sağlanacak. İhale
süreci tamamlanan ve önümüzdeki günlerde
çalışmalarına başlanacak olan Torbalı Atıksu
Arıtma Tesisisi’nin kapasite artırımı
çalışmaları için 103 milyon lira tutarında

yatırım yapıldı. Ayrancılar Yazıbaşı Atıksu
Arıtma Tesisi’nin kapasite artırımı için ise
önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacak.

Planlanan yatırımlar
Torbalı’da, ihtiyaç olan bölgelerde yeni
su sondaj kuyuları açılması, Helvacı,
Demirci, Karakızlar, Pamukyazı
mahallelerinin içme suyu şebekelerinin
yenilenmesi, merkez mahalleler ile köylerde
toplam 25 kilometre uzunluğundaki
kanalizasyon şebekesinin bakım ve onarımı
çalışmaları kısa süre içinde hayata geçirilecek.
Çaybaşı, Özbey, Yeniköy, Kırbaş,
Naime, Pamukyazı, Arslanlar, Taşkesik,
Sağlık, Tulum, Sanayi ve Subaşı
mahallelerine toplam 137 kilometrelik
kanalizasyon hattı yapılarak, Torbalı
Arıtma Tesisi’ne bağlanacak.
Kuşçuburnu, Çapak ve Yazıbaşı
mahallelerine yapılması planlanan 83
kilometrelik kanalizasyon hattı ise Ayrancılar
Yazıbaşı Atıksu Arıtma Tesisi’ne bağlanacak.
Yedieylül, Atatürk, Ertuğrul, Tepeköy,
Muratbey, Alpkent Subaşı, Pancar, Ahmetli,
Atalanı, Göllüce, Bülbüldere mahallelerini
kapsamak üzere toplamda 53 kilometrelik
yağmur suyu şebekesi imalatı ve Helvacı ile
Bülbüldere mahallelerinde taşkınlara neden
olan derelerde ıslah çalışması işleri de kısa
süre içinde başlatılacak.
İZSU ayrıca ilçede oluşan atık
suların sağlıklı şekilde arıtımını sağlamak
üzere, Ahmetli Paket Atıksu Arıtma,
Bülbüldere Paket Atıksu Arıtma ve
Dağkızılca Paket Atıksu Arıtma tesislerinin
ihalelerine çıkmaya hazırlanıyor.

Su baskınlarına son
Kentin farklı noktalarında başlattığı
kanalizasyon hattı çalışmalarını
sürdüren İZSU ekipleri, Torbalı’da da
çok önemli altyapı projesine imza attı.
Altı milyon liralık yatırımla tamamlanan
projeyle Torbalı’nın Karakuyu ve
Çamlıca mahallelerinde 28 kilometrelik
kanalizasyon ve iletim hattı
imalatları yapıldı.

10 yeni su kuyusu açıldı
Artan nüfusla birlikte yaşanan su
sıkıntısını engellemek için ilçeye
hizmet edecek 10 yeni su kuyusu devreye
alındı. Kızıldamlar, Cumhuriyet, Karaot,
Subaşı ve Göllüce mahalleleri bir milyon
liralık yatırımla devreye alınan yeni su
kaynakları ile bol suya kavuştu.
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İzmir Tarımı kuraklık ve yoksullukla mücadele ediyor
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.

Bölgeye özgü
stratejik ürünler
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…

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:

Çiftçiye ve üreticiye alım garantisi
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.

İzmİr BüYükşehİr BeledİYeSİ YIllIk eT Ve SüT AlIm gArANTİSİ TABloSu

İZMİR 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

gambilya ve
mürdümük
karışık tohumu

Hangi ürünlere
neden alım garantisi
verilecek?

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.

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.

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.

Saz çavdarı üç
metreye yaklaşan
boyuyla değerli
bir saman tahılı.

kAdINlAr lokomoTİf olAcAk
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
ürünün değeri
markalaşarak artacak
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.

Yurtiçi ve ddışınışa saın
ve
tılaca
ak satılacak
üretilen, mark

alaşma
değer kazanmış olar süreci tamamlanmış, paketlenmiş ürünle
ak sa
r; ka
ilk etapta İzmir’de tüke tış, pazarlama ve ihracata hazır hale gele tma
cek.
til
ecek. ülke genelinde
ihracat yapmak ve çi
ki diğer mecralarda sa ürünleri
ftç
iye
da
ha
iyi
tışa
ge
lir sağlamak amacıyl
İzmir Ticaret Borsası,
a İzfAş, ege İhracatç sunmak,
İzmir Ticaret odası gi
ılar Bi
bi
fuarlar, ticaret ve ihra
kurum ve kuruluşlarla
cat konularında ihtis rliği,
işb
irl
ik
le
ri
ge
liş
asla
tirilecek. Böylece, sa
genişletilecek. üret
tış ve pazarlama ağla şmış
imde aşırı su ve zirai
rı
ila
ç kullanılan tarım ürün
tercih edilmiyor. dola
yısıyla küresel tarım
leri, dünya genelinde
ve
gıda pazarlarında, İzm
doğal olarak yetişen
ir’de kendiliği
stratejik ür
ürünlerinin tanınırlığı ünlere olan talep giderek artacak. İzmir Ta nden,
; “doğal ve sağlıklı gı
da olması” temelinde rımı
her geçen yıl biraz da
ha büyüyecek.

r
e
l
i
m
o
n
o
k
e
Yan
yaratacak

Ar-ge yatırımları ile hep daha iyiye koşacak
Sistemin sürdürülebilir olması ve sürekli
gelişmesi yolunda araştırma-geliştirme (ArGe) 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.
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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…
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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.

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.
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Tarımda büyük destek
Sağladığı destekler ve sözleşmeli alımlarla kooperatif ortağı binlerce çiftçi ailesinin emeğini güvence altına alan İzmir Büyükşehir
Belediyesi; geçen iki yılda da Menderes, Tire ve Torbalı ilçelerinde sosyal ve ekonomik dayanışmanın teminatı olmayı sürdürdü
İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürekli gelişen altyapısı
ve güçlü üretim kapasitesiyle sadece bölgenin değil
ülkemizin de en önemli üretici kooperatiflerinden olan
Tire Süt ile işbirliğini sürdürüyor. Kooperatiften son iki
yılda (???) milyon liralık alım gerçekleştirildi. 2012
yılında başlayan Süt Kuzusu Projesi’nin ilk tedarikçisi
olan Tireli süt üreticileri için düzenli gelir kaynağı
yaratıldı. Bölge, süt ürünleri üretiminde markalaştı.
Büyükşehir, 28 üretici kooperatifiyle 2021 yılını kapsayan
ürün alım sözleşmesini de ocak ayında yeniledi. Alım
protokolünde Tire, Torbalı ve Menderes’ten dört üretici
kooperatifi de yer aldı. Bünyesinde soğuk hava deposu,
kantar ve ürün boylama ünitesi bulunan ürün alım
merkezlerinin ilki de Tire’de kuruldu. Yaklaşık üç milyon
liralık yatırımla kurulan tesis, özellikle meyve ve sebze
tarımına yönelik pazarlama faaliyetlerini kolaylaştıracak.
Manda besiciliği ve küçükbaş hayvancılık
Manda besiciliğinin yeniden yaygınlaştırılması ve
desteklenmesi amacıyla manda yetiştiriciliği eğitimleri
düzenleyen Büyükşehir, Selçuk ve Tireli 19 üreticiye
61 manda hibe etti. Yeni doğumlarla birlikte manda
sayınının bu yıl 100’e ulaşması bekleniyor. Bölgede
manda sütünün değerlendirilmesine yönelik projeler de
geliştirildi. Bu çerçevede Selçuk Efes Tarımsal Kalkınma
Kooperatifi ile Menderes Oğlanağası Tarımsal Kalkınma
Kooperatifi’ne süt soğutma tankları hibe edilecek.
Süt ve hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi
amacıyla yem desteklerine de 2020 yılında başlandı.
75 milyon liralık dev kaynak ayrılan proje,
19 ilçede yaygınlaşıyor. Menderes, Selçuk, Tire ve
Torbalı’dan da üretici talepleri toplanacak. Yem
dağıtımlarına kısa süre içinde başlanacak. Menderes,
Tireli, Selçuk ve Torbalı’da 217 üreticiye, Sakız,
Kıvırcık, Tahirova ve Maltız cinsi toplam 848 adet
küçükbaş hayvan hibe edildi. Kısa vade içinde Tireli
72 üreticiye 283 küçükbaş hayvan daha dağıtılacak.
Küçük ölçekli balıkçılara tekne bakım malzemesi
sağlayacak destek projesi ise bu yıl hayata geçirildi.
Su ürünleri kooperatiflerine kayıtlı balıkçılara,
tekne bakımında ihtiyaç duyulan boya ve macun gibi
malzemeler ücretsiz sağlanacak. Projeden bu yıl
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toplam 389 balıkçı yararlanacak. Yarımada Bölgesi ile
başlayan destekler, önümüzdeki iki yılda Gediz ve
Bakırçay havzalarına da yayılacak. Menderes, Selçuk,
Tire ve Torbalı’da son iki yılda 235 bini aşkın zeytin ve
meyve fidanı dağıtan Büyükşehir’in, dört ilçede dağıttığı
toplam fidan sayısı 935 bini aştı. Tire, Menderes ve
Torbalı’da toplam 150 dönüm araziye atalık karakılçık
buğdayı ekildi, hasat edildi. Kırsalda gelir getirici ürün
üretimini teşvik etmek ve biyoçeşitliliği korumak
amacıyla Tireli üreticilere 40 kilo salep yumrusu hibe
edildi. Beydağ ve Bergama’da başlanan yem bitkisi
tohumu desteklerine Tire de eklendi.
Orman yangınının yaraları sarıldı
Ağustos 2019’da meydana gelen büyük orman
yangınında bağ ve zeytinlikleri zarar gören Menderesli
152 üreticiye 757 bin lira nakdi destek sağlandı. 173
üreticiye de üretim alanlarının iyileştirilmesi amacıyla 50
bin kilo solucan gübresi dağıtıldı. Bunun 25 tonu, sanatçı
Haluk Levent’in desteğiyle temin edildi. Şubat bu yıl
yaşanan sel felaketinde üretim alanları ve ekili arazileri
zarar gören Menderesli 388 çiftçinin mağduriyetlerinin
telafi edilebilmesine yönelik çalışmalar kapsamında
destek ödemelerine de önümüzdeki haftalarda başlanacak.

Büyükşehir, Ocak 2017’de yaşanan kar yağışı nedeniyle
seraları zarar gören 898 üreticiye de dört milyon liralık
destek sağlamıştı. Yağış yoğunluğundan
kaynaklanabilecek su taşkınlarını güvenli şekilde tahliye
edebilmek amacıyla Menderes Çatalca Sandidere ile
Yeniköy Balabandere sulama göletlerinin dipsavak ve
gövde onarımlarına başlandı. Çatalca Sandidere sulama
göletinin bakım ve temizliği tamamlandı, su tutma
kapasitesi yükseltildi. Tire Eğridere Sulama Tesisi’nde
su alma bentlerinin faal hale getirilmesi ve açık kanallarda
su kayıplarını önlenmesi amacıyla kapalı sistem sulama
projesi hazırlanacak. Selçuk Merkez Sulama Kooperatifi
tarafından işletilen sulama tesisinin modernize
edilmesine yönelik projenin hazırlıkları da sürüyor.
Her yörenin toprak analizleri yapıldı
Selçuk, Menderes, Tire ve Torbalı ilçelerine bağlı
109 kırsal mahalleden gelen 2 bin 295 toprak
numunesinin analizi tamamlandı. Her yörenin toprak
özellikleri tanımlandı. Bilimsel tarım uygulamaları
konusunda üreticiler bilgilendirildi. Daha önce hiç toprak
analizi yaptırmayan üreticiler üretim için ihtiyaç
duydukları sulama ve gübre gereksinimleri konusunda
doğru yönlendirildi. Zirai ambalaj atıklarının

toplanmasına ve geri dönüşüme kazandırılmasına yönelik
çevre projesine Menderes Değirmendere Köyü’nde
başlandı. 71 üreticinin özel torbalarda biriktirdiği zirai
atıklar toplanmaya başlandı. Projeye dahil olan tüm
üreticilere sıvı solucan gübresi dağıtan Büyükşehir,
projeyi tüm ilçelerde yaygınlaştıracak. Dört ilçede arıcılık
faaliyetlerini teşvik amacıyla üretici eğitimleri
düzenlendi. Son iki yılda 136’sı kadın, toplam 207 köylü
ve çiftçiye bin 242 kovan hibe edildi. Tüm üreticilere
11 kalemden oluşan üretim seti hediye edildi. 2020
yılında Çevre ve Arı Koruma Derneği ve Ege Tarımsal
Araştırma Enstitüsü ile işbirliği protokolü imzalayan
Büyükşehir, “Bal Ormanı/Bal Merası” projesi
kapsamında Menderes Tahtalı Havzası’nda yürüttüğü
arıcılık faaliyetlerini de yoğunlaştıracak.
Osmanca Üzümü yeniden üretiliyor
Büyükşehir, yöreye özgü Osmanca Üzümü’nün bağ
alanlarının yaygınlaştırılması ve üretiminin teşvik
edilmesi amacıyla Selçuk Gökçealan Köyü’nde üretici
eğitimleri düzenleyecek. Selçuk Barutçu ve Menderes
Gölova köylerinde zeytinde verim ve kalite kaybına
neden olan halkalı leke hastalığına karşı mücadele de
sürdürülüyor. 179 üreticiye zeytinde halkalı leke ile
mücadelede kullanılmak amacıyla bordo bulamacı
dağıtıldı. 70 bin zeytin ağacına koruma desteği sağlandı.
2018 yılında Tire Büyükkemerdere, Küçükkemerdere,
Musalar ve Osmancık köylerinden toplam 185 üreticiye
kestane kanseriyle mücadelede kullanılmak amacıyla
malzeme ve ekipman desteği sağlandı.
Menderes, Selçuk, Tire ve Torbalı’da ortak tarım
makina parkları kuruldu; traktör, zeytin hasat
makinesi, hububat mibzeri, mısır silaj ve havalı ekim
makinesi, gübre serpme ve dal parçalama makinesi gibi
modern tarım makineleri ortak havuzda köylülerimizin
hizmetine sunuldu. Büyükşehir, makine filosunun yeni
tarım makinalarıyla güçlendirilmesine ilişkin
hazırlıklarını sürdürüyor. Selçuk’ta üç farklı noktada
kurulu “tarımsal tahmin ve erken uyarı istasyonları”
ile meteorolojik riskler, zirai hastalık ve zararlılarla
mücadele dönemleri sisteme kayıtlı bin 751 üreticiye
sms yoluyla ulaştırılmaya devam ediliyor.

Tire’ye yatırım yağmuru

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri
Daire Başkanlığı ekipleri, Tire’de son iki
yılda 16 kilometre uzunluğunda yola
eşdeğer, toplam 34 bin 271 ton sıcak asfalt
serimi yaptı. Bozulan yollar yenilendi.
Adnan Menderes Mahallesi'nde Faik
Tokluoğlu ile Ali Okan caddeleri, Atatürk
Mahallesi'nde Toros Caddesi, Hürriyet
Mahallesi'nde İpek Sokak, Kurtuluş
Mahallesi'nde İstasyon, Sadık Giz,
Doğan caddeleri ile Selahattin Çakır Bulvarı
yepyeni görünüme kavuştu. Yıl sonuna
kadar 18 kilometre uzunluğunda yola
eşdeğer 34 bin 300 ton asfalt serimi daha
yapılacak. Eğridere, Osmancık, Yenişehir,
Çobanköy, Saruhanlı köylerinin ulaşım
yolları baştan sona yenilenecek.
21 kilometrelik parke taşı
Başköy, Kırtepe, Mahmutlar, Ortaköy,
Yenioba, Akkoyunlu, Yeğenli, Kürdüllü,
Alaylı, Büyükkale, Karateke, Cumhuriyet
Mah., Duatepe, Fatih Mah, Halkapınar,
Hasançavuşlar, Hisarlık, Ketenci,
Küçükkale, Mehmetler, Turan, Üzümler,
Boynuyoğun, Doyranlı, Mahmutlar,
Dumlupınar, Dallık, Cambazlı, Işıklar,
Adnan Menderes, İbni Melek, Musalar ve
TOKİ mahalleri; 21 kilometre uzunluğunda
(104 bin metrekare) kilit parke taşı
döşenerek yepyeni görünüme kavuştu. Yıl
sonuna kadar 10 kilometre uzunluğunda (48
bin metrekare) kilit parke taşı daha
döşenecek yerler arasında; Akyurt, Armutlu,
Büyükkömürcü, Çeriközü, Çiniyeri, Dere,
Eskioba, İhsaniye, İstiklal, Kaplan,
Karacaali, Kızılcaovlu, Küçükkömürcü,
Saruhanlı, Somakköyü, Yeğenli, Yenişehir
ve Yeniçiftlik mahalleleri yer alıyor.
Ürünlerin bereketi arttı
İlçede köy ve üretim yollarında
düzenleme çalışmalarına da ağırlık verildi.
İki yılda 565 bin metrekare alanın; yani
ortalama 5 metre genişliğinde 113 kilometre
uzunluğunda köy ve ova yolunun sathi
kaplaması yapıldı. Çiftçilerin kışın
çamurdan, yazın tozdan kurtulması sağlandı.
Ürünlerin kalitesi artarken, alıcıların tarla ve
bahçelere ulaşımı kolaylaştı, maliyetler
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azaldı. Cambazlı, Gökçen, Seyit Seyhan
Kafalı, Saruhanlı, Çeriközü,
Küçükkemerdere, Dibekçi, Karatekke,
Mehmetler, İbni Melek Mevkii Organize
Sanayi arkası ile İkinci Namazgâh
Zıpırkuyu, Patlıcan Çukuru, Çoban köyü,
Yeğenli, Dibekçi, Çeriközü, Çobanköy,
Karatekke, Doyranlı, Çukurköy Değirmen
Mevkii, Yiğenli, Kazanlı, Somak,
Kocaalilerköyü, Peşrefli Eskioba, Yenioba,
Kurşaklı üretim ve köy yollarında sathi
kaplama çalışması yapıldı. Yıl sonuna kadar
160 bin metrekare alanın, yani 32 kilometre
üretim yolunun sathi kaplaması daha
yapılacak. Akkoyunlu, Ayaklıkırı, Dallık,
Derebaşı, Doyuranlı, İbni Melek ve Gökçen
köylerindeki ova yolları düzenlenecek.
Necippaşa Caddesi'ne kaldırım
531 bin liralık yatırımla Tire merkezinin
önemli caddelerinden Necippaşa
Caddesi'nde yaya ulaşımını sağlamak
amacıyla kaldırım düzenlemesi yapıldı.
Bir kilometrelik kaldırım düzenlemesi
kapsamında otopark cepleri
oluşturuldu. Gümüşpala Caddesi
düzenlendi, asfalt çalışmaları başlatıldı.
Tarih ayağa kalkıyor
Zengin tarihi ve kültürel birikime sahip
Tire'de, tarihi yapıları gelecek kuşaklara
taşımak için de önemli çalışmalar
yürütülüyor. Tire Belediyesi'ne ait Dr. Nihat

Bey Konağı'ndaki restorasyon çalışmaları
tamamlandı ve bina Tire Belediyesi'ne teslim
edildi. Tarihi yapı, Kuvva-yi Milliye Müzesi
olarak düzenleniyor. Kurtuluş Mahallesi'nde
yer alan tarihi yapı da restore edilerek İzmir
Büyükşehir Belediyesi'nin masal evi olarak
hizmet vermeye başladı. İzmir Büyükşehir
Belediyesi iki tarihi yapının restorasyonu
için iki milyon lira harcadı. Büyükşehir'in,
restorasyon programına aldığı bir diğer
tarihi yapı ise Karcı Konağı olacak.
Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri Tire'de
parkları ve yeşil alanları, çocuk oyun
grupları ve spor kondisyon aletleri ile
donattı. 488 bin liralık harcamayla
parklara ve yeşil alanlara 18 adet çocuk
oyun grubu, 17 adet salıncak, 33 adet
tahterevalli ve 60 adet kondisyon aleti
kondu. Parklarda oturma grupları
oluşturuldu, çöp kovaları yerleştirilerek
yurttaşların açık havada oturup
dinlenebileceği, spor yapacağı, çocukların
ise oyun oynayacağı alanlar yaratılmış oldu.
Asırlık ağaçlar korundu
İstasyon Caddesi, Karacali Mahallesi,
Suratlı Camii önü, Uşşaki Sokak, Selçuk
yolu üzeri, Çiniyeri Köyü, Gökçen
Mahallesi, Şeyh Nusrettin Camii önü, Ali
Baba ve Kesikbaş türbeleri önünde yer alan
anıt ağaç niteliğindeki 10 çınar ağacı restore
edilerek koruma altına alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tirelilerin
yaşam kalitesini yükseltmek için yeni
projeleri de hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Büyükkale Mahallesi'ne “alaçık” yapılarak
burada yaşayan yurttaşların düğün, taziye,
pazar, yemek daveti ve benzeri sosyal
etkinlikleri yapabilmeleri sağlanacak.
Gökçen Mahallesi'ndeki kütüplane binasının
tadilatı yapılarak kullanımına açılacak.
İtfaiye hizmet binası
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı, hizmet kapasitesini, inşa
edilecek hizmet binası ile artıracak. Deprem
sonrası hasar alan Tire İtfaiyesi için İpekçiler
Mahallesi'nde yeni hizmet binası inşa
edilecek. 1711 metrekarelik alanda
inşa edilecek yeni hizmet binasında
dört itfaiye aracı için garaj alanı, yemekhane,
dinlenme salonu, spor salonu, 21 kişilik
yatakhane, eğitim salonu ile karanlık ve
dumanlı ortamda itfaiye erlerinin
hareket tarzını gösteren labirent
şeklinde eğitim odası bulunacak.
Katı atık transfer istasyonu
Katı atıkların düzenli depolanması, koku
ve kirliliğin önlenmesi için katı atık transfer
istasyonu kurulacak. Karateke Mahallesi'nde
20 bin metrekarelik alanda inşa edilecek
tesis; kamyon ve tır manevra alanı, idari
bina, çöp suyu boşaltma rampası, çöpün
döküldüğü hazne ve transfer istasyonundan

oluşacak. Tire Katı Atık Transfer
İstasyonu'nun uygulama projesi sürüyor.
Meydan ve otopark
Tire Kültür Merkezi ve belediye
binasının bulunduğu alan, meydan ve yeraltı
otoparkı olarak düzenlenecek. Projede 10 bin
600 metrekarelik kapalı otopark alanı, 313
araç kapasiteli olacak. 136 araç kapasiteli
açık otopark ile 890 metrekarelik meydan
düzenlemesi de yer alacak. Tire'nin kalbi
Cumhuriyet Meydanı yeniden düzenlenecek.
1939 yılından bu yana varlığını sürdüren
meydanda yapılacak düzenleme
çalışmalarına ilişkin tasarım süreci başladı.
Yenimahalle Atatürk Parkı da yenilenecek.
9 bin 771 metrekarelik alanda yer alan parkta
planlama süreçlerinin ardından tasarım
çalışmalarına başlanacak.
Ayni ve nakdi yardımlar
İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemi
nedeniyle zor günler geçiren ve ihtiyaç
sahibi olan Tireli yurttaşları da yalnız
bırakmadı. Geçtiğimiz yıl bin 944 haneye
2 bin 342 gıda paketi, yangından
etkilenen ailelere 20 bin liralık nakdi
yardım, bayramlarda 741 yurttaşa 296 bin
400 TL nakit desteği verildi. Süt Kuzusu
Projesi kapsamında 474 çocuğa 45 bin 504
litre süt dağıtıldı. 957 çocuğa bot ve mont,
28 öğrenciye tablet, 567 öğrenciye ise
eğitim kartı desteği sağlandı.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi,
2019 yılında orman yangını ve
bu yıl şubat ayında sel felaketi
ile sarsılan Menderes’in
yaralarını sarmak için seferber
oldu. Fen İşleri, Park ve
Bahçeler ile Yapı İşleri Daire
başkanlıklarının son iki yılda
ilçede yaptığı yatırımların toplam
bedeli 75 milyon lirayı buldu

Menderes’te hizmet atağı
İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen
İşleri Daire Başkanlığı, Menderes'in
altyapısını geliştirmek ve yurttaşların
yaşam kalitesini yükseltmek için birçok
çalışmaya imza attı. Son iki yılda ilçede
80 kilometre uzunluğunda yola eşdeğer
157 bin ton sıcak asfalt serimi yapıldı.
Bozulan yollar yenilendi. İhtiyaç
duyulan mahallelerde yıl sonuna kadar
17 kilometre uzunluğunda yola eşdeğer
35 bin ton asfalt serimi daha yapılacak.
İlçeye ayrıca 2019 ve 2020 yıllarında
13 kilometre uzunluğunda (66 bin
metrekare) kilit parke taşı döşendi.
Oğlananası, Atatürk, Cumhuriyet,
Barbaros, İnönü, Gölcükler,
Yeniköy, Değirmendere, Akçaköy,
Develi, Cüneytbey, Orta, Çakaltepe ve
Çukuraltı mahalleleri modern ulaşım
altyapısına kavuştu. Ata, Çamönü,
Çileme, Kemalpaşa ve Gümüldür'de yer
alan Atatürk, Cumhuriyet, Fevzi
Çakmak ile İnönü mahallelerine,
yıl sonuna kadar üç kilometre
uzunluğunda (16 bin metrekare)
kilit parke taşı daha döşenecek.
Köy ve ova yolları düzenlendi
Küçük Menderes'in bereketli
topraklarına sahip ilçede, üreticiye
destek olmak amacıyla yollar
düzenlendi. Buğday, mısır, üzüm ve
zeytinin yoğun olarak yetiştirildiği;
seracılık, kesme çiçekçilik ve organik
tarım yapılan ilçede, iki yılda 466 bin
metrekare alanın, yani ortalama 5 metre
genişliğinde ve 93 kilometre
uzunluğunda köy ve ova yolunun sathi
kaplaması yapıldı. Yıl sonuna kadar
Ahmetbeyli, Çakaltepe, Özdere
Cumhuriyet Mahallesi Çatalca Köyü,
Ataköy, Karakuyu Mahallesi’nde 166
bin metrekare (33 kilometre) üretim
yolunun sathi kaplaması daha yapılacak.
Yollar ve kaldırımlar yenilendi
İbrahim Turan Caddesi
düzenlenirken; Tekeli Mustafa
Kemal Atatürk Bulvarı'nda mevcut
kaldırımlar yenilendi, kaldırım
olmayan bölümlere kaldırım yapıldı.
Trafiği güvenli hale getirmek için 500
metrelik alanda orta refüj oluşturuldu.
Çukuraltı Mahallesi 2231 Sokak'ta
güvenlik amacıyla 70 metre genişliğinde
7 metre yüksekliğinde istinat duvarı
yapıldı. Kısıkköy Mobilyacılar
Sitesi’nde yol ve kaldırım düzenlemesi
çalışmaları sürüyor.
Parklar ve oyun alanları
Parklar ve yeşil alanlar, çocuk oyun
grupları ve spor kondisyon aletleri ile
donatıldı. Beş adet çocuk oyun grubu, 13
adet salıncak, 22 adet tahterevalli ve 34
adet kondisyon aleti konuldu. Parklarda
oturma grupları da oluşturuldu; 18 adet
piknik masası ile çöp kovaları
yerleştirildi. Menderes Görece ve
Barboros mahalleleri ile 783 Sokak’ta
bulunan tarihi çınar ağaçları, restore
edilerek yok olmaktan kurtarıldı.
Meydan ve Klaros kazısı
İzmir Büyükşehir Belediyesi,
Menderes Belediyesi önünü meydan
olarak düzenleyerek bölgenin çehresini
değiştirecek. 3 bin 340 metrekarelik
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Özdere çok amaçlı
hizmet üniteleri.
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alanda Atatürk Heykeli çevresinde
meydan oluşturulacak. Park ve Bahçeler
Dairesi Başkanlığı, proje çalışmalarını
sürdürüyor. Klaros kazı çalışmalarına da
destek veriliyor. Arkeolojik kazılara
son iki yılda 480 bin liralık destek
verildi. Bu yıl verilecek destek rakamı
ise 300 bin lira olarak belirlendi.
Spor cenneti olacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin,
Özdere’de inşa ettiği çok amaçlı hizmet
binaları önemli bir ihtiyaca cevap
verecek. Bölgenin sportif, sosyal,
kültür-sanat yaşamına
hareket katacak tesis, 40
bin metrekarelik
alana kuruluyor.
Futbol, voleybol,
basketbol ve
tenis
sahaları ile
konaklamak
için 55
konteyner
binanın yapımının
sürdüğü tesis,
yaklaşık 12 milyon
liralık yatırımla hizmete
alınacak. Sentetik çimden futbol
sahası, voleybol, basketbol, tenis
sahaları, oyun ve toplanma alanı ile
teleskopik tribün ve amfi oturma
alanının da yer alacağı tesisin, 2021 yılı
sonunda hizmete girmesi planlanıyor.
Tekeli'ye soğuk hava deposu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Tunç Soyer'in İzmir Tarımı vizyonu
doğrultusunda, üreticiyi desteklemek
amacıyla Tekeli Köyü'nde 136 bin
metrekarelik alanda soğuk hava deposu

Çatalca
Çatalca Mahallesi
Mahallesi
köprü
köprü yenileme
yenileme çalışması
çalışması
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kurulacak. 7 bin metrekarelik inşaat
alanında kurulacak tesisin giriş ve
çıkışında kantar, bin metrekarelik
kapalı işlik içerisinde meyve ve
sebzelerin kasalanması, boylama ve
paketlenmesini sağlayacak üniteler, kasa
yapım ve depolama alanı, 700
metrekarelik çiçek mezat alanı, idari ofis,
500 metrekarelik kurutma tesisi, 2 bin
500 metrekarelik alanda soğuk hava
deposu ve tır bekleme alanı olacak.

Develi-Tekeli Mahalleleri
arası asfalt çalışması

Üreticiye gübre desteği
İnsan ve çevre sağlığına zarar veren
zirai ambalaj atıklarının, kaynağında,
üçlü yıkama yöntemi kullanılarak
toplanmasına olanak tanıyan “Zirai İlaç
Ambalajlarının Ayrı Toplanması
Projesi” Değirmendere'den başladı.
Ambalaj atıklarını Büyükşehir’in
dağıttığı özel torbalarda biriktiren
Değirmendereli 71 üreticiye, her
torba karşılığında topraklarının daha
kaliteli ve verimli olmasını sağlayacak
birer litrelik 182 adet solucan gübresi
desteğinde bulunuldu. Proje kapsamında
bugüne kadar iki ton zirai ambalaj atığı
bu yöntemle geri dönüşüme dahil
edildi. Ambalaj atıkları ekonomiye
kazandırılırken üreticinin de yüzü güldü.
Yangın tankeri dağıtıldı
18 Ağustos 2019’da başlayan
Seferihisar, Menderes ve Karabağlar
ilçelerinin sınırları içindeki binlerce
hektar ormanlık alanın kül olmasına yol
açan büyük yangının ardından İzmir
Büyükşehir Belediyesi Orman İzmir
kampanyası düzenleyerek önemli
çalışmalara imza attı. Alınan 60 yangın
tankerinden 10’u Menderes'e bağlı
orman köylerinin muhtarlarına teslim
edildi. Ayrıca gönüllü yurttaşlara, olası

yangında söndürme ekipleri gelinceye
kadarki sürede alevlere müdahale için
itfaiyecilik eğitimi verildi.
Selin yaraları da sarılıyor
Şubat ayı başında yaşanan sel
felaketinden en çok etkilenen ilçelerden
biri olan Menderes'te yaraların sarılması
için seferber olundu. Mağdur üreticiler
tek tek ziyaret edilip hasar tespiti yapıldı
ve nakdi destek sağlandı. Görece,
Mahallesi'ndeki köprünün tamiratı
yapıldı. Kuyucak Mahallesi'ndeki dere
geçişine su taşkınlarını önlemek
için menfez döşendi ve taş
tahkimat yapıldı. Küner
Mahallesi'nde yıkılan
köprü onarıldı.
Mahalledeki iki
köprü, taş
tahkimatla
güçlendirilecek.
Çatalca
Mahallesi'nde iki
köprü geçişinin taş
tahkimatları yapıldı,
bir köprüde ise
çalışmalar sürüyor.
Dereköy Mahallesi'ndeki iki
köprüde de taş tahkimat çalışması
tamamlandı. Yeniköy Mahallesi'ndeki
köprünün tamiratı yapıldı.
Selden bozulan Çatalca ulaşım
yolu ile Yeniköy Mahallesi baraj
yolu düzenlendi.
Yeraltı barajı ve turizm
İklim değişikliği ve kuraklık
tehdidine karşı Türkiye’nin en büyük
yeraltı su depolama projesi Menderes’te
hayata geçirilecek. Şubat 2019’da üç

Akçaköy
kilit parke
döşeme
çalışmaları.

gün aralıksız devam eden rekor yağışlar,
Karakuyu Mahallesi ve çevresinde
iki büyük düdenin oluşumuna neden
oldu. Tarım arazisinde toplanan
binlerce metreküplük yağmur suyunun
toprakta oluşan göçükten yer altına
akmasıyla oluşan bu sıra dışı doğa
olayı, yurttaşların da ilgisini çekmiş,
düdenlerin ne olacağı konusu
gündeme gelmişti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi,
düdenleri rehabilite etmeye yönelik bir
yeraltı barajı projesi için çalışmalara
başladı. 18 milyon metreküplük yerüstü
suyunun yeraltında depolanmasını
sağlayacak Karakuyu Düdenleri Projesi
ile Küçük Menderes Havzası’ndaki 85
bin dönüm tarım arazisinde
sürdürülebilir sulamanın sağlanması
hedefleniyor. Projenin tarımla beraber
turizm odağı da var. Göl alanında
biriken milyonlarca metreküp suyun
yeraltına giderken izlenmesi için düden
çevreleri düzenlenip seyir terasları ve
park alanları yapılacak. Bölge turizm
amaçlı jeoparka dönüştürülecek.
Sosyal destekler sürüyor
İlçede ihtiyaç sahibi 3 bin 45 haneye
3 bin 628 gıda paketi, dört haneye ev
eşyası, 155 kişiye yangın ve sel afetleri
nedeniyle ortaya çıkan zararları
nedeniyle yaklaşık 800 bin TL nakdi
yardım, acil ihtiyacı olan yurttaşlara bin
750 TL nakdi yardım, Ramazan ve
Kurban bayramlarında 673 kişiye 269
bin 200 TL nakdi yardım, 2 bin 238
çocuğa 214 bin 848 litre süt desteği, 811
çocuk için bot ve mont, 55 tablet, 397
eğitim kartı, engelli ve hasta yurttaşlar
için de gerekli malzemeler verildi.
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Verimli tarım alanları,
hızla gelişen sanayisi
ile İzmir'in parlayan
yıldızı Torbalı da
İzmir Büyükşehir
Belediyesi'nin
dokunuşlarıyla her
geçen gün büyüyor,
gelişiyor. Son iki
yılda 114.5 milyon
liralık kaynak
harcanan ilçede,
2021’de de önemli
yatırımlar hayata
geçirilecek

Torbalı’ya büyük dokunuş
Torbalı da son iki
yılda adeta asfalt
seferberliği yaşandı.
82 kilometre
uzunluğunda yola
ak asfalt
160 bin ton sıc
eşdeğer 160 bin 748
ton sıcak asfalt serimi
ova yolu
145 kilometre
yapıldı. Yürütülen
altyapı çalışmaları
are parke taşı
59 bin metrek
nedeniyle bozulan
yollar yenilendi.
Yoğurtçular ile İnönü mahallesi sokakları,
Karakuyu Mahallesi Çamlıyol, Mimar
Sinan, Taştepe, Fatih caddeleri, Mustafa
Kemal Atatürk Caddesi, Arslan Sokak
Yarendere, Balcılar, Sera, Battal, Çamlıca,
Değirmenüstü, Gazozcu, Kumluk, Yarandere
Sokak, Ayrancılar Mahallesi sokakları,
TOKİ Yolu ile Kazım Dirik Caddesi,
Muratbey Mahallesi sokakları, Demirci
Yıl sonuna kadar dokuz kilometre
Mahallesi 6253 Sokak, Yeşilköy Fatih
uzunluğunda (47 bin metrekare) kilit parke
Sultan Mehmet Caddesi, Yeniköy Mahallesi
taşı daha döşenecek yerler arasında; Arslanlar,
Bayrak Caddesi, Tepeköy Mahallesi
Ayrancılar, Ahmetli, Yeniköy, 19 Mayıs, 7
sokakları, Çaybaşı Mahallesi Menderes
Eylül, Bülbüldere, Dirmil, Kaplancık,
Caddesi, 1. Sıra Küme Evleri Yolu, Torbalı
Kuşçuburun, Ormanköy, Özbey, Pamukyazı,
Mahallesi 5014, 5070, 5081, 5119 sokaklar,
Pancar ve Saipler mahalleleri yer alıyor.
Ahmetli Köyü 15. Cadde, Özbey Mahallesi
Moskof Çayı’na yeni köprü
4031, 4034, 4056 sokaklar asfaltlandı.
Cemali Tuncel Caddesi'nde yol güvenliğini
Bu yılki asfalt programı
sağlamak için orta refüj yapıldı. Moskof Çayı
Yıl sonuna kadar 23 kilometre
üzerine 14 metrelik karayolu köprüsü
uzunluğunda yola eşdeğer 44 bin 590 ton asfalt
yapımı tamamlandı. Kemalpaşa
serimi daha yapılacak. Bozköy, Çakırbeyli,
Mahallesi 83. Sokak’ta
Karaot, Karakızlar Mahallesi, Saipler
güvenlik amaçlı istinat
mahallelerinin tüm yolları asfaltlanacak.
duvarı çalışmaları bitirildi.
145 km ova yolu düzenlendi
Torbalı Arsanlar ve Fatih
İlçede üreticiye destek olmak amacıyla
mahallerinde parke
üretim yolları düzenlendi. İki yılda 727 bin
çalışmaları sürüyor.
metrekare alan yani ortalama 5 metre
Ayrancılar TOKİ konutları
genişliğinde 145 kilometre uzunluğunda köy
içerisinde yol ve kaldırım
ve ova yolunun sathi kaplaması yapıldı.
düzenleme çalışmaları
Kaplancık, Kuşçuburun otoyol bağlantısı
başlıyor. Bu yıl Karşıyaka
ve üretim yolu, 2032 Sokak, Torbalı
Mahallesi'nde istinat duvarı, Ümit
Mahallesi sokakları ve üretim yolu, Tulum,
Tunca Caddesi'ne de oto korkuluk yapılacak.
Muratbey Mahallesi sokakları, Ortaköy 5508
Parklara yeni oyun grupları
Sokak, Yeniköy, 5076 Sokak, Yazıbaşı,
Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, parkları
Yoğurtçular, Demirci Mahallesi, Çaybaşı
ve yeşil alanları, çocuk oyun grupları ve
Mahallesi sokakları, Arıkbaşı, Dirmil,
spor kondisyon aletleri ile donattı. 341 bin
Düverlik, Çamlıca, Arslanlar, Taşkesik,
liralık harcamayla parklara ve yeşil alanlara
Demirciköy 6251/1 Sokak, Subaşı Mahallesi
11 adet çocuk oyun grubu, 10 adet salıncak,
229 Sokak, Yazıbaşı Mahallesi sokakları ve
22 adet tahterevalli ve 66 adet kondisyon
üretim yolları, Alpkent 1046 Sokak,
aleti konuldu. Parklarda oturma grupları
Çapak Köyü, Cumhuriyet Mahallesi sokakları,
oluşturularak altı adet piknik masası ile
Kuşçuburun Üretim Yolu ve Demirciköy
Mahallesi 6251/1 Sokak'ta sathi kaplama
çalışmaları tamamlandı.
Yıl sonuna dek 12 km daha
Yıl sonuna kadar 58 bin metrekare
alanın, yani 12 kilometre üretim yolunun sathi
kaplaması daha yapılacak. Fen İşleri Daire
Başkanlığı ekipleri Yoğurtçular Mevki,
Şehitler Mahallesi, Aslanlar Köyü ve
Pamukyazı Köyü üretim yollarının
sathi kaplamaları yapılacak.
Kilit parke taşı konforu
İlçenin pek çok noktasında cadde ve
sokaklar, kilit parke taşı döşeme çalışmalarıyla
güzelleştirildi. 2019 ve 2020 yıllarında 12
kilometre uzunluğunda (59 bin metrekare) kilit
parke taşı döşendi. Yeşilköy, Saipler,
Yemişlik, Taşkesik, Yoğurtçular, Çakırbeyli,
Bozköy, Çamlıca, Karakızlar, Dağkızılca,
Demirci, Karakuyu ve Karaot mahalleleri
modern ulaşım altyapısına kavuştu.
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fitness salonu,
basketbol ve
voleybol sahaları da
bulunuyor. Torbalı
44 bin 590 to
Çaybaşı İtfaiye
n sıcak asfa
lt
Hizmet Binası, aynı
12 kilometr
zamanda olası
e ova yolu
depremde
47 bin metr
kullanılmak üzere
ekare parke
taşı
afet çadırları, deprem
ekipmanları, hafif
orta ve ağır set kurtarma malzemelerinin
içinde yer aldığı deprem müdahale aracı ile
lojistik merkez olarak hizmet veriyor.
Yeni hizmet binası geliyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi metropol
dışındaki yerleşimlerde oluşturduğu yerel
hizmet birimleriyle yurttaşların belediye
hizmetlerine ulaşmasını sağlıyor. Torbalı'da
hizmet kalitesini artırmak için İZSU, Hemşehri
çöp kovaları yerleştirildi. Pınar ve
İletişim Merkezi, toplantı salonları, açık
Kazım Karabekir mahalleleri sınırı ile
ofisler, çatı bahçesinin de yer alacağı beş katlı
Karaot Mahallesi'nde yer alan asırlık çınar
hizmet binası yapılacak. Bin metrekarelik
restore edilerek korundu.
alanda Murat Bey Mahallesi'nde inşa edilecek
Metropolis kazılarına destek
hizmet binası ile ilgili proje çalışmaları
Kent tarihinin gün ışığına çıkarılması için
sürüyor.
kazı çalışmalarına sponsor olan İzmir
Kreş ve gündüz bakımevi
Büyükşehir Belediyesi, ismini antik çağın ünlü
Okul öncesi çocukların sosyal gelişimlerini
şehirlerinden biri olan “Metropolis”, diğer
sağlamak ve çalışan anneleri desteklemek
adıyla Triyanna ya da Tripolis’den aldığı
amacıyla ilçeye kreş ve gündüz bakımevi
rivayet edilen Torbalı'da, Metropolis
kazandırılacak. Torbalı Mahallesi'nde
Antik Kenti kazı çalışmalarını da
2 bin 540 metrekarelik alanda hayata
destekliyor. Son iki verilen
geçirilecek proje kapsamında, çok amaçlı
destek miktarı 672 bin
salon, beş adet faaliyet odası, uyku odası,
lirayı buldu. Bu yıl destek
revirler, rehberlik servisi, yemekhane,
miktarı 460 bin lira
mutfak, mini tenis kortu, açık otopark,
olarak belirlendi.
çocuk oyun alanı ve hobi bahçesi olacak.
Modern itfaiye binası
Öte yandan Bozköy Mahallesi'ne halı saha
Beş araç kapasiteli
yapmak için ihaleye çıkmaya hazırlanan
Torbalı Çaybaşı İtfaiye
Büyükşehir; Eğerci Mahallesi'nde
Hizmet Binası, 2020 yılında
yurttaşların düğün, taziye, pazar, yemek
hizmete alındı. 4.5 milyon liralık
vb. organizasyonlarını yapabilmeleri
yatırımla bin 500 metrekarelik alana
+için de alaçık inşa edecek.
kurulan yeni hizmet binası ile birlikte ilçedeki
Sosyal destekler de var
itfaiye sayısı üçe çıktı. Bina acil durumlarda
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Torbalı'da da
itfaiye erlerinin teçhizatlarıyla birlikte zaman
ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmadı.
kaybetmeden çıkışına olanak sağlayacak
6 bin 947 haneye 8 bin 602 gıda paketi, beş
şekilde tasarlandı. İki katlı binaların üst
haneye ev eşyası, 12 kişiye yangın sonucu
katlarında iki kişilik ve banyolu dinlenme
29 bin TL, 8 kişiye acil ihtiyacından dolayı
odaları, zemin katlarında ise ofisler ve
10 bin 200 TL, Ramazan ve Kurban
yemekhane bulunuyor. Hem zemin hem de üst
bayramlarında 1878 kişiye 751 bin 200 TL
kattan garaja geçilebiliyor. Tesislerde itfaiye
nakit desteği verildi. Süt Kuzusu Projesi'nden
erlerinin fiziksel güçlerini koruyabilmeleri için
yararlan 820 çocuğa 750 bin 720 litre
süt dağıtıldı. 1597 çocuğun bot ve mont
ihtiyacı karşılandı. Uzaktan eğitime
destek vermek amacıyla tableti olmayan
çocuklara 112 adet tablet, bin 397 eğitim
kartı, engelli ve hasta bireyler için ihtiyaç
duyulan malzemeler ulaştırıldı.
Kültür, sanat ve spor
Başta çocuklar ve gençler olmak üzere her
yaş grubundan yurttaşların, kültür, sanat ve
spor etkinlikleri ile sosyal projelerle buluşması
da sağlanıyor. Bilim Sende, Bir Varmış Bir
Yokmuş, Birlikte Kolaylaştıralım Hayatı,
Köyde-İz, Gezici Çocuk Dünyası, AblaAğabey-Kardeş, Kadın Kent Buluşmaları Gezi
Programı, Gezici Kütüphane gibi projeler,
ilçenin eğitim ve sosyal yaşamına önemli
katkılar sundu. Amatör spor kulüplerine ve
okullara spor malzemesi desteği verildi.
Pandemi döneminde ara verilen projeler,
pandemi sonrası devam edecek.
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