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İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı
Tunç Soyer, kentin gözde turizm beldesi
Urla’ya son iki yılda alt ve üstyapı için
60 milyon lirayı aşkın yatırım yapıldığını
söyledi. “Urla bizim gözbebeğimiz”
diyen Başkan Soyer, ilçeye modern
terminal binası ile ileri biyolojik atıksu
arıtma tesisi kazandıracaklarını
vurguladı, şöyle devam etti:

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 Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin gözde turizm beldesi Urla’ya
son iki yılda alt ve üstyapı projeleri için 60 milyon lirayı aşkın yatırım yapıldığını söyledi

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.

HABERLERİ Sayfa 4 ve 5’te

İZMİR Büyükşehir
Belediyesi, dünyaca
ünlü Çeşme'de hem
turizmi güçlendirecek
hem de bölge
sakinlerinin yaşam
kalitesini yükseltecek alt
ve üst yapı çalışmalarını
hızla hayata geçiriyor.
Son iki yılda ilçeye
yapılan yatırımların
toplam tutarı 280 milyon
lirayı buldu. nSayfa 3’te

yarımada’yı
dünya tanıyacak
yarımada’yı
dünya tanıyacak
yarımada’yı
dünya tanıyacak
yarımada’yı
dünya tanıyacak
yarımada’yı
dünya tanıyacak
İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Çeşme
Yarımadası’nda bir yandan turizmi
geliştirecek adımlar atarken, diğer
taraftan havzanın bereketli topraklarında
yöreye özgü tarım ve hayvancılığa da
büyük destek sağlıyor.  nSayfa 8’de

karaburun’a
yatırım yağmuru
karaburun’a
yatırım yağmuru
karaburun’a
yatırım yağmuru
karaburun’a
yatırım yağmuru
karaburun’a
yatırım yağmuru
TARİHİ, doğal güzellikleri ve masmavi
koyları ile İzmir'in gözde turistik
ilçelerinden Karaburun da
Büyükşehir’in yatırımlarıyla gelişiyor,
güzelleşiyor. İlçeye son iki yılda 163
milyon liralık yatırım yapıldı; yeni
projeler de yolda... nSayfa 2’de

Çeşme’de tarihi adımlar

SEFERİHİSaR
Ulamış Mahallesi
‘ekoköy’e
dönüşecek.
Köyde, organik ve
doğal kozmetik
ürünler üzerinde
çalışmalar
yapılacak.
Kooperatif arazisi
ve binaları ile birlikte köyün geneli proje
kapsamında ele alınacak. Kurulacak
üniteler ve yapılacak etkinliklerle Ulamış,
hem yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı
olacak hem de üretici kalkınacak. n7’de

İZMİR’in tüm kültür, tarih, gastronomi,
kırsal ve doğa destinasyonları, İzMiras
rotaları ile birbirine bağlanıyor,
haritalara işleniyor. nSayfa 8’de

Turizm sektörüne
İzMiras dopingi

Sel zararları karşılanacak
“BİR yandan da çiftçimize, üreticimize 
sahip çıkıyoruz. Yeşil alan ve çevre
düzenleme projelerinde kullanılan
mevsimlik çiçekleri Urlalı ve Seferihisarlı
üreticilerimizden alıyoruz. Şubat ayında
yaşanan dolu felaketinde seraları zarar
gören Urlalı 140 üreticiye nakdi destek de
sağlayacağız.” Urla haberleri sayfa 6 ve 8’de

İki yeni tesis kazandırıyoruz Ulamış kozmetik
köy olacak
Ulamış kozmetik
köy olacak
Ulamış kozmetik
köy olacak
Ulamış kozmetik
köy olacak
Ulamış kozmetik
köy olacak

Kavuna
ve hurma
zeytinine
patent
ÇEŞME kavununa
coğrafi işaret tescili
alındı, hurma zeytini
için süreç devam
ediyor.  n Sayfa 8’de

Tunç
Soyer
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68 bin metrekare kilit parke taşı

KARABURUN

Karaburun’a yatırım yağmuruKaraburun’a yatırım yağmuruKaraburun’a yatırım yağmuruKaraburun’a yatırım yağmuruKaraburun’a yatırım yağmuru
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karaburun’da son

iki yılda adeta asfalt seferberliği başlattı. Altyapı
çalışmaları nedeniyle bozulan yollar yenilendi.
87 kilometre uzunluğunda yola eşdeğer 119 bin
666 ton sıcak asfalt serimi yapıldı. Yılsonuna 
kadar 7 kilometre uzunluğunda yola eşdeğer 
15 bin ton asfalt serimi daha yapılacak. 

Köy yolları düzenlendi
Üreticiye destek amacıyla üretim ve köy yolları

düzenlendi. İki yılda 66 bin 712 metrekarelik köy ve
ova yollarının sathi kaplaması yapıldı. Yıl sonuna
kadar yaklaşık 196 bin metrekare daha köy ve üretim
yolu düzenlenecek. Yayla Köyü, Kösedere,
Tepeboz, Amberseki, Eğlenhoca, Hasseki, Kösedere
üretim yolları,  Küçükbahçe -Ildır Arası ve Bozköy,
sathi kaplama çalışması yapılacak yerler arasında. 

14 kilometrelik parke taşı
Mordoğan Mahallesi'nde pek çok cadde ve

sokakta kilit parke taşı döşeme çalışması yapıldı.
2019’dan bu yana 14 kilometre uzunluğunda
(68 bin metrekare) kilit parke taşı döşendi. Yılsonuna
kadar yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda (16 bin
metrekare) daha kilit parke döşenecek. 

İlçenin çehresi değişti
Kaynarpınar Sahili yenilendi. Mordoğan Atatürk

Caddesi asfaltlanarak, orta refüj ve çift taraflı 2
kilometre kaldırım düzenlemesi yapıldı. Mordoğan
sahil yolu renkli begonit kaplama ile modern
görünüme kavuştu. Sahilde 2.8 kilometrelik 
bisiklet yolu oluşturuldu ve mevcut park
genişletildi. Oturma grupları konularak
ağaçlandırıldı. Sahildeki taş duvar da yenilendi.
Dekoratif aydınlatma direkleri takıldı.
Mordoğan Namık Kemal Caddesi ile İnönü
Caddesi kesişişimdeki kavşak düzenlendi 
ve mevcut kaldırımlar yenilendi. 

Mordoğan’a çok yakışacak
Öte yandan Mordoğan'a da çok amaçlı spor

salonu, belediye hizmet binası ve itfaiye binası
kazandırılacak; kıyıda yer alan meydan da yeni
çehreye kavuşturulacak. Mitolojide Narkissos
efsanesinin geçtiği yer olarak tanımlanan ve
nergis çiçeği ile ünlü Mordoğan'da, bu efsane,
Nergis Sahnesi ile yaşatılacak. Ege Üniversitesi
Kampı ve Balıkçı Barınağı arasında yer alan
kıyı meydanı ile balıkçı mezatının bulunduğu
toplam 6 bin 500 metrekarelik alanda oturma,
dinlenme ve güneşlenme imkânı veren; aynı
zamanda olası deniz taşkınlarını kontrol altında
tutacak kıyı kronmanı, tören alanı, ağaç altı
oturma mekânları, kumsala iniş rampası, su
sebilleri bulunacak. Balıkçı Mezatı’nın
bulunduğu alanda tasarlanan etkinlik
mekânında ise tiyatro, konser, açık hava
sineması gibi kültür-sanat etkinliklerine ev
sahipliği yapacak özgün bir açık hava sahnesi
olan “Nergis Sahnesi” bulunacak. Proje
kapsamında alanda yer alan yaya ve araç
köprüleri de yeni tasarımın bir parçası 
olarak tekrar düzenlenecek. 

Parklara oyun grupları
Parklar ve yeşil alanlar; 16 çocuk oyun

grubu, 16 salıncak, 29 tahterevalli, 78
kondisyon aleti ve 25 piknik masası ile
donatıldı. Çöp kovaları yenilendi. Mordoğan
Gürbağ Sitesi ve Kütlicek mevkiinde bulunan
çocuk oyun alanlarının bakım ve onarımları
yapıldı. Mordoğan Sahili’ndeki parka halatlı
salıncak konuldu ve zeminine kauçuk
uygulaması yapıldı. Saip Köyü’nde anıt
niteliğindeki 2 çınar ağacının bakım, onarım ve
restorasyonu yapıldı. Karaburun yolunun
Mordoğan'dan geçen bölümünde orta refüjde

yeşil alan düzenlemesi yapılarak caddeye 
estetik görünüm verildi.  33 bin adet mevsimlik
çiçek ile 4 bin adet çalı bitkisi dikildi ve dekarotif
taş serildi. Çalışmanın ikinci etabı için 
önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacak. 

İtfaiye hizmet binası 
Karaburun İskele Mahallesi'nde yaklaşık

2 bin 400 metrekarelik alanda İtfaiye Hizmet
Binası yapılacak. Bina; bodrum, zemin ve

birinci kattan oluşacak. İdari birimlerin,
yatakhanelerin, yemekhane ve soyunma
odalarının bulunacağı hizmet binasında itfaiye
personeli için açık ve kapalı spor salonları da
olacak. Uygulama projeleri tamamlanan hizmet
binasının yapım ihalesine çıkılacak. 

Çok amaçlı spor salonu
Mordoğan Çatalkaya’da, 6 bin 287 

metrekarelik alana çok amaçlı spor salonu inşa
edilecek. Bodrum, zemin ve birinci kattan 
oluşacak binada; hentbol, basketbol ve voleybol
antrenmanları ile spor karşılaşmalarının 
yapılacağı salon, 288 kişilik tribün, fuaye, kafeterya,
4 soyunma odası ve fitness salonu bulunacak.
Aynıca, özellikle gençlere ve kadınlara yönelik
çeşitli atölye çalışmalarının yapılabileceği 2 sınıf,
2 seminer salonu ve idari bölümler olacak. Bodrum
katta ise 34 araçlık otopark bulunacak. 

Belediye ve itfaiye bir arada
Mordoğan sakinlerinin belediye hizmetlerine

hızlı ulaşması için hizmet binası ve itfaiye grup binası
projelendiriliyor. Üç bin metrekarelik inşaat alanında
tek katlı belediye hizmet binası ve iki katlı itfaiye
grup binası yapılacak. Hizmet binasında ofis
birimleri ve toplantı salonu bulunacak. İtfaiye 
Gurup Binası'nın zemin katında itfaiye araçları için
garaj, genel hizmet birimleri, yemekhane, binanın
birinci katında ise itfaiye erleri için 24 yataklı
yatakhane, spor salonu ve eğitim salonu olacak. 

Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Karaburun, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla
gelişiyor, güzelleşiyor. İZBETON, Fen İşleri, Etüt Proje ve Park Bahçe daire başkanlıkları son iki
yılda 42 milyon liralık yatırıma imza atarken, bu yıl da önemli projelere başlanacağı müjdelendi
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16 bin metrekare kilit parke taşı

YAPILACAK
15 bin ton sıcak asfalt
39 km ova yolu sathi kaplaması

YAPILDI

119 bin 666 ton sıcak asfalt

11 km ova yolu sathi kaplaması

Altyapıya İZSU dokunuşuAltyapıya İZSU dokunuşuAltyapıya İZSU dokunuşuAltyapıya İZSU dokunuşuAltyapıya İZSU dokunuşu
İZSU Genel Müdürlüğü,

Karaburun’da, 65 milyon liralık
yatırımla evlerdeki fosseptik
sistemini devre dışı bırakacak yeni
kanalizasyon şebekesinin yapımına
başladı. Şebeke, Mordoğan merkez,
Ardıç, Çatalkaya, Yenicepınar ve
Eski Mordoğan köyü de dahil 
olmak üzere geniş bir alanda
hizmet verecek. Yaklaşık 100
kilometrelik kanalizasyon, 
13 kilometrelik yağmur suyu 
hattı imalatları tamamlandı. 

İçme suyu arıtma tesisi 
Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu

sağlama amacıyla projelendirilen
Mordoğan Göleti İçme Suyu Arıtma
Tesisi’nin yapımı tamamlandı.
18 milyon liranın üzerinde yatırım
yapılan tesis ve yeni içme suyu
iletim hatları faaliyete geçti. 

İlave su kaynakları 
Küresel ısınma ve kuraklık

nedeniyle ortaya çıkan su sorunlarına
çözüm üretmek için de yatırımlarını
sürdüren İZSU, alternatif su kaynağı
arayışlarına devam ediyor. 
Mordoğan Merkez, Yayla ve
Saip mahallelerinde üç yeni su
kuyusu açıldı; ilçeye yüksek 
miktarda su sağlayacak ilave su
kaynakları sağlandı. 

Yeni atıksu arıtma tesisi 
Mordoğan’ın yaşam kalitesini

yükseltecek bir tesisin daha yapımına
başlandı. Sulucadere Mevkii’nde 17
bin metrekarelik alanda kurulacak
İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi,
günde 11 bin metreküp atık su
arıtacak. 34 milyon liralık yatırımla
yapımına başlanan tesiste, ileri
biyolojik yöntemle arıtılan sular,
derin deniz deşarjı ile doğaya zarar
vermeden bertaraf edilecek. Tesis
yılsonuna kadar tamamlanacak.

Beş sondaj kuyusu 
Karaburun sakinlerinin su

sıkıntısı yaşamaması için son

iki yılda üç adet su kuyusunu devreye
alan İZSU Genel Müdürlüğü, beş
yeni su kuyusu daha açıyor. Yeni su
kaynaklarının ilçeye kazandırılması
için 500 bin liralık yatırım yapılıyor. 

Planlanan yatırımlar?
Karaburun Bozköy Göleti’nde

yapılacak İçme Suyu Arıtma 
Tesisi için yapım ihalesine çıkıldı.
Tesis, İZSU Genel Müdürlüğü’nün,
ilçenin temiz ve sağlıklı içme suyuna 
kavuşması için yaptığı çalışmaların
devamı niteliğinde olacak. 

Atıksu ve yağmur suyu şebeke
uygulaması projesi

kapsamında toplam 70 kilometre
uzunluğunda atıksu ve 10
kilometrelik yağmur suyu şebekesi
projesi hazırlandıı. Yapılması
planlanan atıksu ve yağmur suyu
hatları, yeni yapılacak ve proje
çalışmaları devam eden Karaburun

Atıksu Arıtma Tesisi’ne
bağlanacak. Atıksu Arıtma

Tesisi’nin uygulama
projesinin
tamamlanmasının
ardından
kanalizasyon
projesi ile eş
zamanlı olarak
yapılması
planlanıyor. 

Yoğun yağışlı
günlerde yaşanan

taşkın riskini en aza
indirmek amacıyla dere 

ıslah çalışmaları sürüyor.
Azmak, Saip, Bağiçi ve Kuyucak
derelerinde toplam 2,5
kilometrelik ıslah çalışması için 
proje hazırlıkları sürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Karaburun’a da yatırımlarını sürdürüyor. İlçe sakinlerinin yaşam
kalitesini yükseltme yolunda, son iki yılda 121 milyon liralık yatırımla su ve altyapı sorunları çözüme kavuşturuldu

Narkissos 
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, dünyaca ünlü Çeşme'de hem turizmi güçlendirecek hem de bölge sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltecek çalışmaları hayata geçiriyor.
Son iki yılda ilçeye yapılan yatırımların toplam tutarı 70 milyon liraya dayandı. Sırada modern otobüs terminali ve belediye hizmet binası ile meydan düzenlemeleri var

Çeşme’de yoğun tempoÇeşme’de yoğun tempoÇeşme’de yoğun tempoÇeşme’de yoğun tempoÇeşme’de yoğun tempo
Turizm cenneti Çeşme’nin altyapısını geliştirmek

için birçok çalışmaya imza atıldı. Son iki yılda ilçede
76 kilometre uzunluğunda yola eşdeğer 105 bin 239
ton sıcak asfalt serimi yapıldı. Bozulan yollar
yenilendi. Alaçatı, Ardıç, Celal Bayar, Çakabey,
Çiftlikköy, Fahrettinpaşa, Germiyan, Ildır,
İsmetpaşa, Reisdere, Şifne ve Yalı mahallerindeki
onlarca sokağın yanı sıra May, Uşaklılar, Manzara
siteleri ile Başkent Sitesi yolunda asfaltlama
çalışmaları tamamlandı. Germiyan Mahallesi içi,
yolu ve Ildır Mahallesi-Barbaros Köyü arası, asfalt
serimi yapılması planlanan yerleşimler arasında.
Yılsonuna kadar 10 kilometre uzunluğunda yola
eşdeğer 20 bin ton asfalt serimi daha yapılacak.

110 kilometre kilit parke taşı
Yine son iki yılda ilçenin pek çok noktasında

cadde ve sokaklarda kilit parke taşı döşeme
çalışmaları yapıldı. 91 kilometre uzunluğunda (548
bin 184 metrekare) kilit parke taşı döşendi. Dalyan,
Ardıç, Celal Bayar, Alaçatı, 16 Eylül, Altınyunus,
Boyalık, Çakabey, Fahrettinpaşa, Germiyan, Ilıca,
Sakarya mahalleleri yepyeni görünüme kavuştu. Yıl
Sonuna kadar Ardıç, Çakabey, Fahrettin Paşa, İsmet

İnönü, Alaçatı, Şifne, Cumhuriyet ve İsmet İnönü
mahallelerine, 24 kilometre uzunluğunda (144 bin
500 metrekare) kilit parke taşı döşenecek.

Büyükşehir üreticinin yanında  
Kavunu, birbirinden lezzetli otları, zeytini ve

sakız ağaçları ile ünlü ilçede üreticiye destek 
olmak amacıyla yılsonuna kadar 52 bin metrekarelik 
köy ve üretim yolunda sathi kaplama 

yapılacak. Germiyan üretim yolları, Karaköy 
ana bağlantı yolu düzenlenecek. 

Trafiği ve yaya ulaşımını rahatlatacak
düzenlemeler de yapılıyor. Çiftlikköy Sahili yepyeni
görünüme kavuşacak. 200 Sokak ile Çeşme
Limanı'na kadar olan 6.5 kilometrelik bölümde
bisiklet yolu ve kaldırım düzenlenmesini içeren
projede, 1.5 kilometrelik bölümde tamamlanan
çalışmalar 5 kilometrelik bölümde devam edecek.

Ayrıca bölgede yeni kavşaklar ve yükseltilmiş yaya
geçitleri oluşturulacak. Çeşme Otogar Kavşağı
düzenlenecek. Alaçatı Atatürk Bulvarı ile F.Altay
kesişiminde sinyalizasyon düzenlemesi yapılacak.
Ovacık Mahallesi Meydanı da düzenlenecek. 

Parklar ve oyun alanları 
Parklara ve yeşil alanlara sekiz çocuk oyun

grubu, sekiz salıncak, 13 tahterevalli ve 52 kondisyon
aleti konuldu. Parklarda oturma grupları oluşturuldu.
10 piknik masası yerleştirildi, çöp kovaları yenilendi.
Önemli güzergahlarda yeşil alan düzenlemeleri
yapıldı. Çeşme orta refuj, Alaçatı Sanayi Kavşağı ve
Alaçatı Port Kavşağı yepyeni görünüme büründü.  38
bin çalı ile 30 bin mevsimlik çiçek dikildi. Dekoratif
taş serimi ve çim zemin uygulamaları ile orta refüj 
ve kavşaklar güzel görünüme kavuştu.  

İtfaiye binası hizmete girdi
Sekiz araç kapasiteli Çeşme İtfaiye Hizmet Binası

2020 yılında hizmete alındı. 6 milyon 675 bin liralık
yatırımla 4 bin 190 metrekarelik alana kurulan bina ile
birlikte ilçedeki itfaiye sayısı ikiye çıktı. İki katlı
binaların üst katında iki kişilik ve banyolu dinlenme

odaları, zemin katlarında ise ofisler ve
yemekhane bulunuyor. Hem zemin hem de
üst kattan garaja geçilebiliyor. Tesislerde
itfaiye erlerinin fiziksel güçlerini
koruyabilmeleri için fitness salonu, basketbol
ve voleybol sahaları da bulunuyor.  Çeşme
İtfaiye Hizmet Binası aynı zamanda yarımada
havzasında olası bir depremde kullanılmak
üzere afet çadırları, deprem ekipmanları,
hafif, orta ve ağır set kurtarma malzemelerin
içinde yer aldığı deprem müdahale aracı ile
lojistik merkez olarak hizmet veriyor. 

Yeni otogar ve belediye binası
İlçeye yakışacak, mimarisi ve donanımıyla

beğeni toplayacak Çeşme Belediye Hizmet
Binası ve Otobüs Terminali, Musalla
Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi’ne ait 4
bin 500 metrekarelik arazide yapılacak. Sekiz
bilet gişesi, 19 şehirlerarası otobüs ve 9
minibüs peronuyla ilçenin ulaşım ihtiyacına
cevap verecek. Konforlu bekleme alanları,
kafe, büfe, market gibi sosyal-ticari unsurları
ve toplam 40 araçlık otoparkları bulunacak.
Belediye Hizmet Binası'nda ise İzmir
Büyükşehir Belediyesi’ne ait idari birimler ile
İZSU birimleri, vezne ve abone bölümleri yer
alacak. Uygulama projeleri tamamlanan
Çeşme Belediye Hizmet Binası ve Otobüs
Terminali için yapım ihalesine çıkılacak. 

Erythrai kazısına sponsorluk
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme

Ildırı’da yürütülen Erythrai kazı çalışmalarına
da destek veriyor. Kentin toprak altında kalmış
köklü tarihini gün yüzüne çıkarabilmek
için yürütülen arkeolojik kazılara son
iki yılda 600 bin liralık destek verildi. Bu yıl da
500 bin liralık destek verilecek.

Ekolojik tesis yapılacak
Türkiye'nin ilk slowfood köyü olan 

Çeşme Germiyan'da Katı Organik Gübre
Üretim Tesisi kurulacak. Yeşil atık olarak
adlandırılan budama atıkları, park bahçe, çim
gibi atıklar ekonomiye kazandırılacak.
Tamamen kapalı reaktör sistemlerinde
işlenecek bitkisel kaynaklı atıklardan,
tarımsal ve peyzaj uygulamalarında
kullanılabilecek nitelikte katı gübre
üretilerek, tarımsal üretim desteklenecek. 

Ilıca Plajı'na çifte sertifika
Pandemi nedeniyle turizmdeki önceliğini

güvenlik ve hijyen olarak belirleyen İzmir
Büyükşehir Belediyesi, Mavi Bayraklı
plaj ve Turuncu Çemberli işletme sayısını
artırmaya devam ediyor. Temmuz 
2020’de Ilıca Plaj Kafe, Turuncu Çember’e
dahil oldu. Plaj ise Mavi Bayrak sertifikası
aldı. Çeşme Belediyesi’nin iştiraki Çeştur
tarafından işletilen Seyir Kafe, Kale Kafe,
Meydan Kafe, Tekke Restoran ve Şifne
Termal Otel de değerlendirmelerden 
geçerek Turuncu Çember’e dahil oldu.

TARİHİ YATIRIMLARTARİHİ YATIRIMLARTARİHİ YATIRIMLARTARİHİ YATIRIMLARTARİHİ YATIRIMLAR
Çeşme’nin eskiyen ve

kaçaklara neden olan içme
suyu altyapısını yenileme
çalışmaları kapsamında 270
kilometre uzunluğunda hat
yenilendi. Birçok mahalle
sağlıklı ve kesintisiz içme
suyuna kavuştu. Derelerde
yağışlar nedeniyle
oluşabilecek taşkın riskine
karşı önlem alan, temizlik ve
ıslah çalışmaları yürüten
İZSU, Germiyan Deresi’nde
de 500 metrelik ıslah
çalışması yaptı. 

Sağlıklı altyapı
Alaçatı Mahallesi’ni

sağlıklı kanal altyapısına
kavuşturmak için çalışmalar
sürüyor. Devam eden proje
kapsamında 16,5 kilometre
uzunluğunda atık su terfi
hattının döşenmesi ve 18
No’lu terfi merkezinin
onarımı için 24 milyon 630
bin liralık yatırım yapıldı. 

İçme suyu hatları 
İçme suyu şebekesindeki

kayıp ve kaçakların önlenmesi
ve özellikle yaz aylarında
yaşanan su sıkıntısını çözmek
için Ardıç, Celal Bayar,
Boyalık, Ilıca, Çakabey 
ve Fahrettinpaşa
mahallelerindeki iletim,
şebeke ve branşman hatlarının
daha sağlıklı, kaliteli ve uzun
ömürlü borularla yenilenmesi
çalışmaları devam ediyor. 
314 kilometrelik imalat için
120 milyon liranın 
üzerinde yatırım yapılıyor. 

Alternatif su kaynağı 
İZSU Genel Müdürlüğü

Çeşme’ye alternatif su kaynağı
kazandırmak için de
çalışmalarını sürdürüyor. 95
bin liranın üzerinde yatırımla
sondaj kuyusu inşa ediliyor. 

İZSU Genel Müdürlüğü, 2014 yılında büyükşehir sınırlarına dahil olan Çeşme’de su ve altyapı alanında tarihi yatırımlara
imza atıyor. Bölgede yaşam kalitesini yükseltmek için son iki yılda gerçekleştirilen yatırım tutarı 210 milyon lirayı buldu

144 bin 500 metrekare parke taşı

YAPILACAK
105 bin 239 ton sıcak asfalt
548 bin 184 metrekare parke taşı

YAPILDI

20 bin ton sıcak asfalt

10 km ova yolu sathi kaplaması

Planlanan çalışmalar neler? Planlanan çalışmalar neler? Planlanan çalışmalar neler? Planlanan çalışmalar neler? Planlanan çalışmalar neler? 
n Birinci kademe içme suyu
şebekesi ikmal inşaatı ihalesine
çıkıldı, imalatlar başlayacak.
n Çeşme 3’üncü Etap İçme Suyu
Şebekesi projesi kapsamında
Dalyan, Çeşme merkez, 
Çiftlik Mahallesi, Altınkum,
Pırlanta Mevkii ve Ovacık
Mahallesi’ni kapsayan 284
kilometre uzunluğundaki şebeke
hattının yapım ihalesine, bu yıl
çıkılması planlanıyor.
n Karareis ve Salman
göletlerinden alınacak suyun,
Çeşme’ye iletimini sağlayacak
33 kilometre uzunluğundaki
hattın yapım ihalesine 
çıkılacak. Böylece ilçeye yeni
su kaynağı sağlanacak. 
n İlçenin atıksu ve yağmur suyu
şebeke ve iletim hatlarının
yenilenmesi projesi kapsamında
330 kilometre uzunluğunda
atıksu şebeke ve iletim hattı 
ile 29 kilometre uzunluğunda

şebeke ve iletim hattı uygulama
projeleri hazırlandı. Proje
süreçleri tamamlanan işler
için yapım ihalesine çıkacak. 
n İZSU ayrıca Hanyeri, Karabaş,
Ilıca, Mamurbaba, Bağlar, Şifne,
Ovacık ve Reisdere dereleri başta
olmak üzere yaklaşık 15 kilometre
uzunluğunda dere ıslahı projeleri
için de çalışmalarını sürdürüyor. 
n Artan su ihtiyacını karşılamak

için Karaabdullah Burnu’nda
günlük 10 bin metreküp
kapasiteli deniz suyu
arıtma tesisi için fizibilite
çalışmaları devam ediyor.
n Alaçatı Atıksu Arıtma
Tesisi’nde kapasite artışı için
proje çalışmaları devam ederken
Ovacık’ta yeni arıtma tesisi
yapmak için proje ve izin
çalışmaları da devam ediyor.
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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
Bölgeye özgü
stratejik ürünler
Bölgeye özgü
stratejik ürünler
Bölgeye özgü
stratejik ürünler
Bölgeye özgü
stratejik ürünler

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.

İzmir Tarımı kuraklık ve yoksullukla mücadele ediyorİzmir Tarımı kuraklık ve yoksullukla mücadele ediyorİzmir Tarımı kuraklık ve yoksullukla mücadele ediyorİzmir Tarımı kuraklık ve yoksullukla mücadele ediyorİzmir Tarımı kuraklık ve yoksullukla mücadele ediyor

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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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla’nın doğal,
kültürel ve tarihi mirasını koruyarak gelecek
kuşaklara aktarmak için pek çok çalışma
yürütüyor. Bölgenin turizm ve tarım potansiyelini
artıracak projeler için son iki yılda 60.5 milyon
liralık yatırıma imza atıldı. 117 kilometre
uzunluğunda yola eşdeğer 160 bin 644 ton sıcak
asfalt serimi yapıldı. Bozulan yollar yenilendi.
Yılsonuna kadar 12 kilometre uzunluğunda yola
eşdeğer 25 bin ton asfalt serimi daha yapılacak.

Bademler Mahallesi’nde Bademler Caddesi,
Çeşmealtı Polis Kampı içi, Gülbahçe
Mahallesi'nde 49 adet sokak, Gülbahçe Caddesi,
İZSU atık tesisi yolu, Karapınar Caddesi, Kalabak
Mahallesi’nde 27 adet sokak, Atatürk, Mareşal
Fevzi Çakmak bulvarları, Neyzen Tevfik Caddesi,
Kuşçular Mahallesi'nde Kuşçular Köy Yolu,
Mithatpaşa Caddesi, Neyzen Tevfik Caddesi,
Rüstem Mahallesi'nde Bilgi ve Güzel sokaklar,
Özbek Caddesi, Sığacık Mahallesi'nde Güneşköy
Sitesi, Mehtap Sokak, Şirinkent Mahallesi'nde
4249-4251-4253-4275 sokaklar, Muammer Aksoy
Caddesi, Torosan Mahallesi'nde Kemal Ertan
Caddesi, Yelaltı Mahallesi'nde Avni Erdoğan
Caddesi, Yenice Mahallesi'nde Balerin, Gediz ve
Sargın sokaklar, Zeytinalanı Mahallesi'nde 
4261, 4250, 4228, 4242, 4263 sokaklar, İsmet
İnönü Bulvarı, Mustafa Kemal Bulvarı, 
Zeytineli köy yolu yapılan asfalt çalışmaları ile
yepyeni görünüme kavuştu. Kadıovacık 
Mahallesi yolu, Neyzen Tevfik Caddesi, Kalabak
Şehit Kemal Caddesi de yenilenecek.

16 kilometre kilit parke taşı
16 kilometre uzunluğunda (96 bin metrekare)

kilit parke taşı döşenerek, Bademler, Birgi,
Zeytineli, Uzunkuyu, Çamlıçay, Denizli, Kuşçular,
Şirinkent, Gülbahçe mahallelerinde pek çok 
yerleşim yeri yepyeni görünüme kavuştu.
Nohutalan, Yaka, Altıntaş, Yelaltı, Hacı İsa
mahallelerindeki sokaklara yılsonuna kadar
toplam üç kilometre uzunluğunda (15 bin
metrekare) kilit parke taşı döşenecek.

Tarıma asfalt dopingi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç

Soyer'in, “Başka Bir Tarım Mümkün”
felsefesinden doğan İzmir Tarımı stratejisi
kapsamında, son iki yılda köy ve üretim yollarına
ciddi yatırım yapıldı. 134 bin metrekare köy ve ova
yolunun sathi kaplamaları gerçekleştirildi.
Çiftçilerin kışın çamurdan, yazın tozdan kurtulması
sağlandı. Üreticilerin ürünlerinin kalitesi artarken,
alıcıların tarla ve bahçelere ulaşımı kolaylaştı,
maliyetler azaldı. Yılsonuna kadar 100 bin 200
metrekare alanın, yani 20 kilometre üretim
yolunun sathi kaplaması daha yapılacak. Ovacık,
Kadıovacık, Barboros, Balıklıova, Nohutalan ve
Zeytineli mahallerinde ve Torasan 591/5 sokakta
bulunan köy ve ova yolları düzenlenecek. 

Ulaşımı rahatlatan dokunuş 
Araç ve yaya trafiğini rahatlatan çalışmalara da

imza atıldı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

içindeki altı kavşak yenilendi ve bir kilometre
uzunluğunda kilit parke taşı imalatı yapıldı. Bülent
Baratalı Bulvarı'nda görme engelli yurttaşların
güvenli ulaşım için 680 metre uzunluğunda karo
döşendi. Mustafa Kemal Paşa Caddesi okul bölgesi
ile Erdoğan Ker ve Neyzen Tevfik caddelerinde
kaldırımlar yenilendi. Ahmet Besim Uyal Caddesi
de yayalar için güvenli hale getirilecek. Çift taraflı
3.5 kilometre uzunluğunda kaldırım yapılacak.

Arkeolojik kazılara destek
Kent tarihinin gün ışığına çıkarılması

çalışmalarına sponsor olan İzmir Büyükşehir
Belediyesi, Liman Tepe ve Klazomenai 
Antik Kenti kazılarını destekliyor. Son iki 
yılda bu iki kazıya verilen destek miktarı 1 milyon
50 bin lira oldu. Bu yıl destek miktarı ise 790 bin
lira olarak belirlendi. Liman Tepe kara ve sualtı 
kazıları, Akdeniz'in bilinen en eski liman
tesislerinin açığa çıkarılması amacıyla 
yürütülüyor. 12 İon kentinden biri olan
Klazomenai antik kentinde İon Medeniyeti'nin
kalıntılarının aranmasına devam ediliyor.

Hem çocuklara hem büyüklere
715 bin liralık harcamayla parklara ve yeşil

alanlara 16 çocuk oyun grubu, 16 salıncak, 21
tahterevalli ve 42 kondisyon aleti kondu. Oturma
grupları oluşturuldu, çöp kovaları yenilendi.
Camiatik Fatih Cami, Çeşmealtı Merkez Cami,
Kuşçular Mahallesi ve Akpınar Mevki, Barbaros
Köyü ve Özbek Mahallesi’nde bulunan anıt
niteliğindeki beş çınar ağacı, bir menengiç ve bir
çitlembik ağacının bakım, onarım ve
restorasyonları yapıldı. Kadıovacık ve Şirinkent
mahallelerinde bulunan alanlardaki oyun
parklarının onarımı ve bakımı yapılacak. 

Balıklıova’ya alaçık yapılacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi Urlalılar'ın 

yaşam kalitesini yükseltmek için yeni 
projeleri de hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Balıklıova Mahallesi'ne “alaçık” yapılarak 
burada yaşayan yurttaşların düğün, taziye, 
pazar, yemek daveti ve her türlü sosyal 
etkinlikleri yapabilmeleri sağlanacak.

Modern terminal binası 
Altıntaş Mahallesi'nde bin 286 metrekarelik

alanda terminal binası yapılacak. Bekleme
holü, kafe, idari birimler, emanet odası, 10 adet
bilet gişesi ve danışma bölümlerinden oluşan

binanın cephesi; ilçenin yeşil dokusuna uygun
düşey bitki duvarları ve yapıyı saran yaseminlerle
fark yaratacak. 14 minibüs, 5 otobüs peronunun
bulunacağı terminalde kafe, ESHOT idari binası
ve tahsilat gişeleri de yer alacak. Urla Terminal
Binası için yapım ihalesine çıkılacak.

Kum Denizi'nde ikinci etap 
Urla Kum Denizi sahilinin yaklaşık bir

kilometrelik bölümünü, çeşitli aktivitelerin
yapılabileceği modern bir plaj olarak düzenleyen
Büyükşehir, projenin ikinci etabına başlıyor.
16 bin 800 metrekarelik sahil bandında yeni bir
aks ve bisiklet yolu, aks boyunca oturma 
birimleri, bisikletliler için BİSİM istasyonu ve
bisiklet park yerleri yapılacak. Sahil tekrar
düzenlenerek kumsal ıslah edilecek. 

Mavi bayraklı plaj sayısı arttı
Büyükşehir bünyesinde kurulan Mavi 

Bayrak Birimi’nin koordinasyon desteğiyle
geçtiğimiz yıl Urla'da Kum Denizi Plajı'nın 
yanı sıra üç halk plajı daha Mavi Bayrak 
kazandı. TCDD Urla Eğitim ve Dinlenme
Tesisleri, Urla Mavi Plaj ve Urla Çamlıçay Halk
Plajı da Mavi Bayraklı plajlardan oldu. 

URLAURLAURLAURLAURLA geleceğe
yürüyor

#İzmİrTarımı

İzmir’in gözde turizm beldesi Urla, Büyükşehir Belediyesi’nin dört koldan yürüttüğü çalışmalarla gelişiyor. Son iki yılda alt ve üstyapı
için 60 milyon lirayı aşkın yatırım yapıldı. Hedef, ilçenin binlerce yıl öncesinden gelen tarih, kültür ve doğa mirasını geleceğe taşımak

96 bin metrekare kilit parke taşı 15 bin metrekare kilit parke taşı

YAPILACAK
25 bin ton sıcak asfalt
20 km ova yolu sathi kaplaması

YAPILDI

160 bin 644 ton sıcak asfalt

22 km ova yolu sathi kaplaması

Planlanan yatırımlar 
n İzmir Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü Atıksu Arıtma Tesisi’nde
kapasite artışı ve Bademler
bölgesine hizmet verecek olan paket
atıksu arıtma tesisinin proje
çalışmaları devam ediyor. Yağcılar
Mahallesi’ne hizmet vermek üzere
yeni fosseptik yapımına yönelik
keşif çalışmalarına başlanacak. 

n İçmeler ve Torosan Mahalleleri’nin
68 kilometrelik atıksu, dört
kilometrelik yağmur suyu şebeke
ve iletim hatlarının bakım ve
onarım çalışmaları için proje
çalışmaları devam ediyor. 

n Güvendik, Denizli ve Şirinkent
mahallelerinin sekiz 
kilometrelik yağmur suyu ve üç

kilometrelik atıksu şebekesinin 
iletim hatlarının yapım ihalesi
çalışmaları devam ediyor. 

n Projeleri tamamlanan Atatürk,
İskele, Balıklıova, Kalabak, Çamlıçay,
Merkez ve Altıntaş mahallelerinde 15
kilometrelik ve Balıklıova, Kalabak,
Çamlıçay ve Denizli mahallerinde 13
kilometrelik atıksu şebeke iletim hattı
işleri için en sorunlu bölgelerden
başlanarak yapım ihalesine çıkılacak. 

n Burgaz, Balkan, Damönü, İncirli,
Sivrice, Hamza, Bakiler, İncirliboğaz
ve Keklik derelerinde yaklaşık 
11 kilometre uzunluğunda ıslah
projesi hazırlanıyor. Yapılan 
kapsamlı çalışmalar ile derelerdeki
taşkın riski ortadan kaldırılacak.

Urla’nın altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi ve
sorunların çözülmesi için gelen talepleri karşılayan İzmir
Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, son
olarak Gülbahçe Mahallesi’nde 59 kilometrelik
kanalizasyon ve üç kilometrelik yağmursuyu 
hattının imalatını tamamladı; bölgeye hizmet veren
kanal ve yağmursuyu altyapısını yeniledi. 

Yaz aylarında yeraltı su seviyelerinde düşme
yaşanması sebebiyle ilçelerdeki içme suyu ihtiyacını
karşılamak için yeni su kaynakları arayışına giren
İZSU, Urla’nın merkezinde hizmet verecek yeni bir
sondaj kuyusunun imalatını tamamladı.  

Dereler güvenli hale geldi
Kocadağ, Güllü ve Cinlipınar derelerinde yaklaşık 

1.5 kilometrelik korkuluk imalatı yapılarak, derelerin
etrafında güvenli alanlar oluşturuldu. 

Biyolojik atıksu arıtma tesisi
Avrupa Birliği standartlarında arıtma tesisi, arıtılan atık

su miktarı ve arıtma kalitesi ile Türkiye birincisi olan İZSU,
çevre ilçelere kurduğu paket atık su arıtma tesisleri ile de
diğer kentlere örnek oluyor. Çalışmalar kapsamında
Urla’nın evsel atık sularını biyolojik arıtma teknolojisi ile
arıtacak yeni bir paket arıtma tesisinin yapımı devam
ediyor. Tesis için üç milyon liranın üzerinde yatırım yapıldı. 

Bir su kaynağı daha
İZSU, belirlenen yatırım planı çerçevesinde

yeni bir sondaj kuyusu imalatı daha yapıyor. 
98 bin liralık yatırımla çalışmaları devam eden sondaj
kuyusu hizmete girdiğinde, Urla yeni ve sağlıklı bir
su kaynağına daha kavuşmuş olacak. 

Sağlıklı ve güçlü altyapı Sağlıklı ve güçlü altyapı Sağlıklı ve güçlü altyapı Sağlıklı ve güçlü altyapı Sağlıklı ve güçlü altyapı 

URLA
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İZSU, Seferihisar için de birbirinden önemli projeleri hayata geçiriyor. Özellikle su sıkıntısının önüne
geçmeyi amaçlayan çalışmalar kapsamında son iki yılda ilçeye 110 milyon liralık yatırım yapıldı

110 milyon TL’lik yatırım 110 milyon TL’lik yatırım 110 milyon TL’lik yatırım 110 milyon TL’lik yatırım 110 milyon TL’lik yatırım 
Yaz aylarında su

sıkıntısı çeken
Seferihisar’ın sorunlarına
çözüm getirmek için
hizmetlerini sürdüren
İZSU, ilçedeki kuyulara ek
olarak yeni bir su
kuyusunu daha hizmete
aldı. Gödence
Mahallesi’nde açılan
kuyu, bölge için adeta can
suyu oldu.  Su kayıplarının
yaşandığı yerleşim yerleri
de belirlendi ve içme suyu
şebekelerini yenileme
çalışmaları başladı. İlçe
merkezi, Sığacık ve
Akarca bölgelerinde 254
kilometre uzunluğunda
yeni şebeke ve iletim hattı
imalatı devam ediyor. 

İZSU Genel
Müdürlüğü, taşkın riskini
ortadan kaldırmak ve halk
sağlığını korumak
amacıyla dere ıslah

çalışmalarını da titizlikle
sürdürüyor. Seferihisar’da
devam eden iki kilometre
uzunluğundaki ıslah
çalışması için sekiz milyon
lirayı aşkın yatırım yapıldı.  

Yeni su kuyusu 
İlçeye hizmet verecek

yeni bir su kuyusunun
inşaatına da devam
ediliyor. 98 bin liralık
yatırımla ilçeye bir su
kaynağı daha
kazandırılacak. 

Ulamış Deresi’nin
yatağı yenileniyor.
İçinde bulunan
kanalizasyon hattı da dere
dışına alınarak önemli bir
altyapı sorununa çözüm
getiriliyor. Yaklaşık üç 
km uzunluğundaki dere
ıslahı ve imalatlar için
toplam 7.5 milyon TL
yatırım yapılacak.

Sakin Şehir’de
hizmet atağı
Sakin Şehir’de
hizmet atağı
Sakin Şehir’de
hizmet atağı
Sakin Şehir’de
hizmet atağı
Sakin Şehir’de
hizmet atağı

Tarihi ve doğal güzellikleri ile öne çıkan
Seferihisar'da, hem turizm sektörünü güçlendirecek
hem de bölgede yaşayan yurttaşların yaşam
kalitesini yükseltecek çalışmalar hayata geçiriliyor.
Son iki yılda 45 kilometre uzunluğunda yola
eşdeğer 62 bin 188 ton sıcak asfalt serimi
yapıldı. Bozulan yollar yenilendi. Yılsonuna 
kadar 12 kilometre uzunluğunda yola eşdeğer 
25 bin ton asfalt serimi daha yapılacak.

Üretim yolları tozdan arındı
Mandalina bahçeleri, zeytinlikleri, bağları,

enginar tarlaları ve verimli topraklarıyla öne
çıkan Seferihisar'da köy ve üretim yolları
düzenlenerek üreticilerin yüzü güldü. İlçede iki
yılda 148 bin 500 metrekare alan, yani ortalama
6 metre genişliğinde 24 kilometre uzunluğuna
eşdeğer köy ve ova yolunun sathi kaplaması
yapıldı. Yılsonuna kadar 70 bin metrekare üretim
yolunun daha sathi kaplaması yapılacak. 

Dokuz mahalleye parke taşı
15 kilometre uzunluğunda (88 bin 800

metrekare) kilit parke taşı döşenerek, Camikebir,
Payamlı, Hıdırlık, Gödence, Gölcük, Çamtepe,
Atatürk, Cumhuriyet, Turabiye mahalleleri yepyeni
bir görünüme kavuştu. Yıl Sonuna kadar 10
kilometre uzunluğunda (50 bin metrekare) kilit
parke taşı daha döşenecek. Ekipler, Ulamış, 
Turgut, Gödence mahallelerinde çalışacak. 

Sığacık Kaleiçi sahili 
Seferihisar'ın gözbebeği Sığacık Kaleiçi Sahili,

beş bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen
düzenleme ile hak ettiği konfora ulaşacak. Sahil
kenarında 370 metre uzunluğunda yeni bisiklet yolu
oluşturuluyor, araç ve yürüyüş yolu yenileniyor,
peyzaj çalışmaları ile sahil modern bir görünüme
kavuşuyor. Kıyı güvenliği için su içi beton
kullanılarak kıyı tahkimatı da yapılıyor.
Çalışmalar kısa süre içinde tamamlanacak.

Park ve pazaryeri
Eski Sığacık yolu üzerindeki 138/3 Sokak'ta

yepyeni bir yaşam alanı oluşturuluyor. 5 bin 609
metrekarelik alan park olarak düzenlenecek.
Çocuklar için oyun alanı, sporseverler için
kondisyon alanı, gençler için basketbol sahasının
yer alacağı park, oturma birimleri ve yeşil
alanlarıyla hem yurttaşların hem de turistlerin nefes
alıp dinlenebileceği, keyifle vakit geçireceği bir
cazibe merkezi olacak. Öte yandan, Eski Sığacık
Caddesi 137 Sokak kesişiminde yer alan atıl alan da
park olarak ilçeye kazandırılacak. Buraya da
basketbol sahası yapılacak. Karakayalar’daki
yurttaşlar için pazar yeri de yapılacak Burada 30
araçlık otopark alanı da olacak. İlçeye, Seferihisar
Belediyesi işbirliği ile katı atık ayrıştırma merkezi

kazandırılması da planlanıyor. 

Spor ve eğlence bir arada
Parklara 15 çocuk oyun grubu, 15 salıncak, 25

tahterevalli montajı yapıldı. Farklı noktalara 104
adet spor kondisyon aleti konuldu. Parklara 2 bin
500 adedin üzerinde bitki dikildi. Tsunamiden ve
selden etkilenen 23 çocuk parkı da yenilenecek. 

Modern itfaiye binası
İtfaiye Daire Başkanlığı, Seferihisar'daki 

hizmet kapasitesini yeni hizmet binası ile 
artıracak. Turabiye Mahallesi'nde 3 bin 
293 metrekarelik alanda inşa edilecek yeni 
hizmet binasında garaj alanı, yemekhane, dinlenme
salonu, açık ve kapalı spor alanları, 24 yataklı
yatakhane ile eğitim salonu bulunacak. Bina;
bodrum, zemin ve birinci kattan oluşacak. 

Ulamış “kozmetik köy” olacak
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç

Soyer'in İzmir Tarımı stratejisi doğrultusunda
havzalarda sürdürülebilir tarım uygulamaları
yaygınlaşıyor; tarımı ve turizmi canlandıracak yeni
projeler hayat buluyor. Seferihisar Ulamış

Mahallesi de bu strateji doğrultusunda
‘ekoköy’e dönüşecek. Köyde, organik ve doğal
kozmetik ürünler üzerinde çalışmalar yapılacak.
Kooperatif arazisi ve binaları ile birlikte köyün
geneli proje kapsamında ele alınacak. Hammadde
üretimi, bitki toplama etkinlikleri, kurutma ve
sergileme, kozmetik köyü okulu, kozmetik köyü
kütüphanesi, köy müzesi, açık hava bitki müzesi,
organik kozmetik mağaza, masal evi, sera ve atölye
alanları, köy meydanı ve sosyal alan düzenlemeleri,
köy evi, köy kahvesi, köy çeşmesi, köy bakkalı
üniteleri ile Ulamış hem yerli ve yabancı turistlerin
ilgi odağı olacak hem de üretici kalkınacak.

Kocaçay Deresi’ne yeni dünya
Dere kenarları, doğa esaslı çözümlerle 

yeniden düzenleyerek, halkın temiz havada 
yürüyüş ve spor yapıp, yeşille bulaşacağı 
alanlar haline getiriliyor. Kocaçay Deresi
kıyısı da bu anlayışla yeniden ele alınacak. 
161 bin metrekarelik alanda uygulanması 
planlanan kentsel tasarım düzenleme
projesinde yürüyüş yolları, üç kilometrelik 
bisiklet yolu, koruluk, yaya köprüsü, bisiklet
köprüsü, seyir platformları, kafeteryalar ve 55 bin

metrekarelik yeşil alan yer alıyor. Alanda deneysel
ekolojik tarım da yapılacak. Bunun için tohum
ambarı ve atölyeler de projede bulunuyor. 

Dört proje bir arada
Turabi Mahallesi'nde ilçenin pazaryeri ve

otopark ihtiyacını karşılayacak pazaryeri ve
otopark, belediye hizmet alanı ile meydan
düzenlemesinin yer alacağı proje hazırlanacak.
Öte yandan kent tarihinin gün yüzüne
çıkarılması çalışmalarını da destekleyen 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Teos antik 
kentinde devam eden arkeolojik kazılara son iki
yılda 780 bin lira destek verdi. Bu yıl destek
miktarı 660 bin lira olarak belirlendi.

Tarihe koruma kalkanı
Tarihi yapıların gelecek kuşaklara 

aktarılması misyonu doğrultusunda, Düzce
Mahallesi'nde yer alan Osmanlı döneminden
kalma Kasım Çelebi Cami ile Fatih Medresesi,
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore
edilecek. Osmanlı dönemi eseri olan Ulamış 
Camii de yine Büyükşehir’in restorasyon
programına alınan camiler arasında.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin ilk Sakin Şehiri unvanını taşıyan Seferihisar’ın cazibesini yepyeni projelerle
artırıyor, güçlendiriyor. İlçeye son iki yılda yapılan yapılan alt ve üstyapı yatırımlarının toplamı 37 milyon lirayı buldu
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin ilk Sakin Şehiri unvanını taşıyan Seferihisar’ın cazibesini yepyeni projelerle
artırıyor, güçlendiriyor. İlçeye son iki yılda yapılan yapılan alt ve üstyapı yatırımlarının toplamı 37 milyon lirayı buldu
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin ilk Sakin Şehiri unvanını taşıyan Seferihisar’ın cazibesini yepyeni projelerle
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88 bin 800 metrekare kilit parke taşı

YAPILDI

62 bin 188 ton sıcak asfalt

24 km ova yolu sathi kaplaması

14 km ova yolu sathi kaplaması

YAPILACAK
25 bin ton sıcak asfalt
50 bin metrekare kilit parke taşı

n İZSU, ileri biyolojik atıksu
arıtma tesislerinin yanı sıra
nüfusu az olan yerleşim
yerlerinde evsel atıkların
biyolojik arıtma teknolojisi ile
arıtılmasını sağlamak amacıyla
paket arıtma tesisi projelerine
devam ediyor. Bu kapsamda:
n Ulamış Mahallesi’nde
yapılacak paket arıtma tesisi 
için ihaleye çıkıldı. Düzce,
Turgut, İhsaniye bölgelerinde ise
ihale hazırlıkları sürüyor.
Mahallelere toplamda 10

kilometrelik iletim hattı da
yapılacak. İletim hattı ve paket
atıksu arıtma tesislerinin proje ve
ihale çalışmaları devam ediyor.  
n Cumhuriyet, Payamlı,
Mersinalanı, Bengiler,
Camikebir, Hıdırlık,
Sığacık, Tepecik ve Ulamış
mahallelerinde 17 kilometrelik
yağmursuyu şebeke ve
iletim hattı uygulama 
projeleri tamamlandı. En
fazla yağmur suyu sorunu
yaşanan bölgelerden 

başlanarak yapım ihalelerine
çıkılacak. Ayrıca Tepecik
Mahallesi’nde de 1.5
kilometrelik atık su iletim
hattı yapılacak. 
n İZSU Genel Müdürlüğü ayrıca
Yaren, Efendioğlu, Hayıtlı,
Kavaklıpınar, Kocaçay, Batarya,
Bahçeköy, Menekşeli, Ağalar,
Akarca, Gernisu, Karaağaç,
Kokarazmak, Payamlı ve
Ürkmez derelerinde yapılması
planlanan ıslah projelerinin proje
çalışmalarına başladı.
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Süt ve hayvancılık faaliyetlerinin teşvik
edilmesine yönelik desteklerini kent kırsalında
yaygınlaştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi,
Yarımada Havzası’nda küçükbas ̧ hayvan
dağıtımlarına bu dönemde de devam ediyor.
Yetiştiricilik eğitimlerini tamamlayan
Seferihisarlı 72 üreticiye sakız ve kıvırcık cinsi
288 küçükbaş hayvan, önümüzdeki günlerde
teslim edilecek. Küçük ölçekli küçükbaş hayvan
üreticilerine ücretsiz yem desteği sağlayacak
projeye Çeşme, Karaburun, Urla ve Seferihisar
ilçelerini de de dâhil eden Büyükşehir, ücretsiz
yem dağıtımlarına ise güz aylarında başlayacak. 

Yöreye özgü hayvancılık
Üreticiye hibe ettiği küçükbaş hayvanları,

yöreye özgü hayvan ırklarından seçen
Büyükşehir, Çeşme Yarımadası’nın yerli ırkı
“sakız” koyununun ıslahına ve yetiştiriciliğinin
yaygınlaştırılması yönelik de önemli 
destekler sağlıyor. Küçükbaş hayvancılığın
desteklenmesi ve yaygınlaştırılması projesi
kapsamında köylü ve çiftçiye hibe edilen 11 bin
122 küçükbaş hayvanın 5 bin 872’si yöreye 
özgü sakız cinsi. Büyükşehir, yine bölgeye özgü
Kaçeli koyununu da koruma altına alarak
yetiştirici sayısını arttırmayı hedefliyor.

Arıcılara eğitim ve malzeme
Bölgede arıcılık desteklerini de yoğunlaştıran

Büyükşehir; Çeşme, Karaburun, Seferihisar ve
Urla’da düzenlediği arıcılık eğitimlerini
tamamlayan 166 üreticiye 996 kovan ile 11
kalemden oluşan (kıyafet, şerbetlik, el demiri,
körük vs.) üretim seti hediye etti. Büyükşehir’in
arılı kovan, ana arı ve malzeme desteklerinden
bölgeden 36 köy faydalandı. Özellikle de lavanta
yetiştiriciliği yapılan köylerde arıcılık
faaliyetlerini yaygınlaştırmayı hedefleyen
Büyükşehir, bölgenin zengin turizm 
potansiyelini, tarımsal üretim yelpazesini
çeşitlendirerek desteklemeyi hedefliyor. 

Toprak analizleri ile doğru tarım
Tarımsal üretimde verimi yükseltmek

amacıyla bilimsel üretimi teşvik eden 
Büyükşehir, Yarımada Havzası’nda bin 732
toprak analizi gerçekleştirerek, bölge çiftçisini
modern tarım uygulamaları, sulama ve 
gübreleme ihtiyaçları konusunda doğru
yönlendirdi. Toprak analiz laboratuvarından
faydalanan Yarımadalı üretici sayısı bin 300’e,
analiz hizmeti verilen köy sayısı 70’e yaklaştı. 

Makine parkları geliştiriliyor
Desteklediği çiftçi ailelerine her yıl 

yenilerini ekleyen Büyükşehir, Karaburun ve
Urla’da kurduğu tarım makine parklarının,
modern makinelerle güçlendirilmesine ilişkin
protokolü de nisan ayında yeniledi. Çeşme,
Seferihisar ve Urla ziraat odaları ile 
imzalanan işbirliği protokolü kapsamında,
üç ilçeye zeytin hasat ve gübre dağıtma
römorkundan oluşan toplam 47 tarım makinası
hibe edilecek. Son desteklerle birlikte dört

ilçedeki toplam makine sayısı 63’e yükselecek. 

Balıkçılara destek başlıyor
Küçük ölçekli balıkçıların üretim koşullarının

desteklenmesi amacıyla “tekne bakım ve koruma
malzemesi” desteği, bu yıl Yarımada’dan
başlıyor. 21 su ürünleri kooperatifinden toplam
373 balıkçıya, antifouling boya ve macun 
desteği sağlanacak. Bergama, Kemalpaşa,
Menemen, Ödemiş, Tire ve Selçuk ilçelerinde
toplam 15 noktada kurulu tarımsal tahmin ve
erken uyarı istasyonlarına ek olarak
Seferihisar’da iki istasyon daha kurulacak. 

Fidan dağıtımı devam edecek
Yarımadada son iki yılda 83 bin adet meyve

ve zeytin fidanı dağıtan Büyükşehir’in, dört
ilçede bugüne kadar dağıttığı toplam
fidan sayısı ise 230 bini aştı. Güz
döneminde dağıtılacak
fidanlara ilisķin talepler, yaz
bası̧nda muhtarlıklar
aracılıgı̆ ile üreticilerden
toplanmaya basļanacak. 

Zararlılarla
mücadele

Bölgenin en önemli
ürünlerinden olan
mandalina, nar ve zeytin
ağaçlarında verim
kayıplarına neden olan
Akdeniz meyve sineği ve zeytin
sineği ile mücadeleye yönelik
desteklerini bu dönemde de sürdüren
Büyüksȩhir, zararlıların havzada yaratabileceği
ekonomik kayıpların önüne geçmeye 
çalışıyor. Seferihisar ve Karaburun’da bin 
105 turunçgil ve zeytin üreticisine havza bazlı
mücadelede kullanılmak amacıyla teknik 
DAP, feromon ve onbinlerce kitle yakalama
tuzağı dağıtıldı, yaz aylarında sağlanacak
desteklere ilişkin hazırlıklar tamamlandı. 

Ürün deseni çeşitleniyor
Karaburun’un 14 köyüne 437 bin 500 bin

nergis çiçeği soğanı, Urla Barbaros Köyü’ne
75 bin salep yumrusu dağıtıldı. 135 köylü ve

çiftçi, salep ve nergis
çiçeği

üretimine katıldı. Yörede ekonomik değeri
yüksek alternatif tarımsal ürün desenini
çeşitlendirmeyi hedefleyen Büyükşehir,
kuşkonmaz, fasulye, mor karnabahar, börülce,
marul ve çilek fidesi dağıttığı üreticisine yeni
üretim alanları yarattı. 

Organik tarım önemli
Bölgede organik tarımın yaygınlaştırılması

amacıyla Urla ve Çeşme ilçelerinde üretici
eğitimleri düzenlendi. Organik tarım yapmak
isteyen üreticilere organik gübre, bordo bulamacı
ile organik bitki koruma ürünleri dağıtan
Büyükşehir, organik tarım üreticisinin kontrol ve
sertifikasyon ücretlerini de karşıladı. 

Yangın yaraları da sarıldı
Ağustos 2019’da meydana gelen
orman yangınında ekili arazileri ve

zeytinlikleri zarar gören
Seferihisar Beyler ve Orhanlı

köylerinden 67 üreticiye 321
bin lira nakdi destek
sağlandı. 74 köylü ve
çiftçiye 25 ton solucan
gübresi dağıtıldı. Şubat
ayında yaşanan dolu
felaketinde seraları zarar

gören Urlalı 140 üreticiye de
nakdi destek sağlanacak. 

Kavuna ve hurma
zeytinine patent

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin,
yöreye özgü Çeşme Kavunu için Türk Patent
ve Marka Kurumu’na yaptığı coğrafi işaret
başvurusu onaylandı, tescil süreci 
tamamlandı. Koruma altına alınan Çeşme
Kavunu’nun marka ve ürün değeri yükseldi.
Bölgeye özgü hurma zeytini için yapılan coğrafi
işaret başvurusu da sonuçlanmak üzere. 

Üreticiye festival dopingi
Büyükşehir, bölgede tarım nüfusunun

desteklenmesine yönelik projelerini de
yoğunlaştırdı. İlçe belediyeleri paydaşlığında
düzenlenen yöresel festivaller, yöreye
özgü ürünlerin tanıtımına büyük katkı

sağlıyor. 

Enginar, nergis gibi yerel ürünler vitrine çıkıyor.
Öte yandan “Yarımada İzmir” projesi kapsamında
yerel tarım ekonomisini kalkındırmayı amaçlayan
projeler de geliştirildi, Urla Bademler’e 
Doğal Yaşam Köyü kuruldu. Üretici
kooperatiflerinin üretim altyapılarının modernize
edilmesine yönelik önemli destekler sağlandı. 

Alım protokolü yenilendi
Yeşil alan ve çevre düzenleme projelerinde

kullanılan mevsimlik çiçekleri Urlalı üreticilerden
alan İzmir Büyükşehir Belediyesi; Seferihisar ve
Urla’dan dört üretici kooperatifi ile ürün alımına
ilişkin yıllık protokolü de yeniledi. Anneler
Günü'nde hediye ettiği 50 bin saksı sardunyayı
Urlalı üreticilerden temin eden Büyükşehir,
Yarımada’da üretilen zeytinyağı, bakliyat,
tarhana, enginar gibi köy ürünlerini, ihtiyaç sahibi
aileler için hazırlanan erzak paketlerine ekledi. 

İzMiras rotaları ile turizme katkı
İzmir’in ilk tematik kültür rotası “Efes-Mimas

Yolu” tamamlandı. Bölgenin tarihi, kültürel ve
doğal zenginlikleri haritalara işlendi. Şirin köy
patikaları, 49 parkurdan oluşan yürüyüş rotalarına
dönüştürüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile
Türkiye Dağcılık Federasyonu işbirliğinde

Karaburun’da dört gün süren “Efes-Mimas 
Doğa Kampı” düzenlendi. 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 
30 dağcılık kulübüne kayıtlı 424 sporcunun
katılımıyla Efes-Mimas Yolu’nda kutlandı.
Kampa katılan Başkan Soyer, turizm faaliyetlerini
tüm yıla yayacaklarını müjdeleyerek, 
“İzmir’in tüm kültür, tarih, gastronomi, 
kırsal ve doğa destinasyonlarını ‘İzMiras 
Rotaları’ adıyla birbirine bağlıyoruz” dedi. 

Yarımada’yı dünya tanıyacak
Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’nce 

2018 yılında düzenlenen Altınbaşak Tarım
Şehirleri yarışmasına Yarımada İzmir 
Projesi ile katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi,
En İyi Proje kategorisinde ikincilik ödülünün
sahibi oldu. Yarımada İzmir, Avrupalı 
Seçkin Destinasyonlar Projesi’nde 
(EDEN-2019) ise beş finalist arasına girdi.

Sulama imkânları artırılıyor
Büyükşehir, köylerin tarımsal sulama

ihtiyacının karşılanmasına yönelik projelerini de
hızlandırdı. Seferihisar Ulamış (Ağalardere)
Sulama Göleti Damla Sulama Tesisi ana isale
hattının 750 metrelik kısmı yenilendi. 
Tam otomatik filtre sistemiyle modernize 
edilen sulama hattında, su kayıplarını 
önleyen uzun ömürlü sulama sistemi kuruldu.
Hattın 1.3 km’lik kısmı da bu yıl yenilenecek.
Barbaros ve Birgi’nin tarımsal sulama 
göletleri de yenilenecek. Kadıovacık Köyü’ne ise
yeni sulama göleti yapılacak. İki bin dekarlık
tarım arazisi modern sulama sistemine
kavuşturulacak. Barbaros Köyü’nün su tutma
özelliğini kaybetmiş sulama göleti de revize
edilerek kullanılabilir hale getirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi; Çeşme
Yarımadası’nda bir yandan turizmi

geliştirecek adımlar atarken, diğer 
taraftan havzanın bereketli
topraklarında yöreye özgü tarım ve
hayvancılığa büyük destek sağlıyor. 
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Tunç
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